ÁBARIS CAPTURE:
SOLUÇÃO COMPLETA
DE CAPTURA DE DOCUMENTOS

Captura, processa e integra o conteúdo
diretamente em seu ﬂuxo de trabalho.

Um produto

Ábaris Capture é uma interface totalmente web desenvolvida para apoiar e agilizar
a captura de documentos. É uma plataforma escalável, ágil e prática para captura
de grandes volumes, ideal para digitalização de legados e documentos correntes.

Etapas da Captura
Digitalização
Controle de dimensões, resolução, deﬁnição de dados, cores e orientação.
Remoção de páginas em branco, orientação e endireitamento automático,
remoção de bordas pretas, buracos e ruídos.
Ajustes de brilho, contraste e gama.

Indexação
Indexação manual ou automatizada através de QRCode ou digitação de uma
informação e busca das demais através de WebService.
Leitura de QRCode para automação da indexação.

Separação
Separação automática de documentos para grandes volumes de digitalização,
através de QRCode.

Vantagens

O Ábaris Capture é uma solução simples e ágil para captura de grandes volumes.
Sua interface web e seu processamento local fazem com que, com grande agilidade, seja possível transformar seus documentos em versões digitais.
Não há limite de usuários, permitindo que sua captura aconteça de forma distribuída e com quantas pessoas precisar.
Sendo web, só é necessário instalar um plugin para que a plataforma interaja com
o driver do scanner, simpliﬁcando assim a distribuição da captura em várias unidades sem necessidade de grande intervenção da TI.

Diferenciais

Sendo uma plataforma web, sua distribuição exige quase nenhuma intervenção
externa, apenas a instalação de um plugin para interação com o driver do scanner.
Possui homologado vários scanners e também multifuncionais (conﬁra os itens
homologados).
Funciona totalmente integrado ao Ábaris, evitando indexação errada ou input de
informações inválidas.
OCR – que torna os documentos pesquisáveis facilitando uma busca rápida de
dados e informações nos documentos.
Compacta o tamanho dos documentos reduzindo o armazenamento em nuvem.

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS!

www.abaris.com.br
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