
Με το FormStorm μειώνετε το κόστος της εισαγωγής δεδομένων από το χαρτί, 
έχετε τα δεδομένα διαθέσιμα γρηγορότερα, και αυξάνετε την ακρίβειά τους. Τα 
πραγματικά οφέλη για την επιχείρησή σας είναι απτά - μείωση του κόστους - 
και άμεσα αντιληπτά - καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, βελτιωμένος 
έλεγχος της διαχείρισης, και λιγότερο στρες.      

Capture - Χρησιμοποιώντας έναν σαρωτή, εισάγοντας αρχεία από το δίσκο, ή «διαβάζοντας» προκαθορισμένους 
καταλόγους. Επίσης, το FormStorm εφαρμόζει εξειδικευμένες τεχνικές βελτίωσης της εικόνας για να προετοιμάσει τις 
εικόνες σας για τα βέλτιστα αποτελέσματα.

Αντιστοίχιση - Ισχυρή τεχνολογία για την καλύτερη αντιστοίχιση μεταξύ των εισερχόμενων εγγράφων και της 
βιβλιοθήκης  προκαθορισμένων  φορμών. 

Επεξεργασία – Βασισμένη στην αντιστοίχιση με προκαθορισμένη ή άγνωστη φόρμα. Το FormStorm μπορεί να 
επεξεργαστεί οποιοδήποτε επιθυμητό όγκο φορμών. 

Επικύρωση - Ενσωματωμένα τεστ επικύρωσης δεδομένων που επιτρέπουν την αύξηση της ακρίβειας. Λεξικά μπορούν 
να συνδεθούν με πεδία, οι διευθύνσεις μπορούν να συγκριθούν με τις ταχυδρομικές βάσεις δεδομένων, η ανάλυση 
του σώματος τιμολογίου ελέγχεται  για  συνοχή και τα σύνολα υπολογίζονται και συγκρίνονται. 

Επαλήθευση  - Χειροκίνητη επαλήθευση/διόρθωση των αμφισβητούμενων χαρακτήρων.
 
Εξαγωγή - Τα δεδομένα εξάγονται σε αρχεία XML ή CSV, μαζί με τις εικόνες. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατή η 
μελλοντική ανάκτηση.

Το FormStorm ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα, τα περισσότερα από τα οποία είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένα:

Το FormStorm Enterprise είναι ένα, υψηλού επιπέδου, λογισμικό 
επεξεργασίας φορμών που χρησιμοποιεί OCR, ICR, OMR, αναγνώριση 
barcode, αναγνώριση και ταξινόμηση φορμών (δομημένων και μη) 
και αναγνώριση τιμολογίων, προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
και ο χρόνος που απαιτείται για να εισαχθούν δεδομένα από 
το χαρτί σε βάσεις δεδομένων.

Πλεονεκτήµατα FormStorm:  Εύκολη και προσιτή επεξεργασία φορµών

Το FormStorm παρέχει όλη τη λειτουργικότητα που απαιτείται στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Η απόσβεση 
της επένδυσης μπορεί να επιτευχθεί σε μήνες, όχι έτη.
Επεκτάσιμη, δικτυακή λύση, χωρίς τα μειονεκτήματα της λειτουργίας σε ένα μόνο PC.
Πληθώρα λειτουργιών οι οποίες εξασφαλίζουν την πιο αποτελεσματική διαδικασία  με τα λιγότερα δυνατά 
σφάλματα.
Χωρίς  τεχνητούς περιορισμούς, όπως πλήθος σελίδων ανά μήνα.
Προηγμένο λογισμικό το οποίο ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και πρότυπα που οδηγούν σε μια ισχυρή λύση.
Η ολοκλήρωση των διαφόρων εφαρμογών με το FormStorm είναι απλή και εύκολη, μέσω API ή απευθείας 
μέσω XML αρχείων.
Άριστης ποιότητας εξυπηρέτηση πελατών.
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Μειώστε το κόστος επεξεργασίας των τιμολογίων.
Με τις δυνατότητες επεξεργασίας τιμολογίων του FormStorm, μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημά σας και να ξεκινήσετε 
την επεξεργασία μέσα σε λίγα λεπτά. Η εκτεταμένη λειτουργικότητά του σας επιτρέπει να εργάζεστε με προκαθορισμένες 
φόρμες ή χωρίς. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε φόρμες, αυτομάτως σε πραγματικό χρόνο. Κανένα άλλο λογισμικό 
δεν παρέχει ένα τέτοιο ολοκληρωμένο φάσμα λειτουργιών. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα δείτε μείωση του 
κόστους στο τμήμα Λογαριασμών Πληρωτέων, πιο ακριβή δεδομένα,  και ένα πιο αποδοτικό  περιβάλλον:

• Επιτάχυνση εισαγωγής δεδομένων τιμολογίου, με παράλληλη μείωση της χειρωνακτικής εργασίας.
• Βελτίωση της ακρίβειας των δεδομένων που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σας. 
• Οι εικόνες των τιμολογίων είναι έτοιμες για Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση 
  (αντί να κλασάρουμε το χαρτί). 
• Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των ταμειακών ροών σας. 
• Εξομαλύνετε τη λειτουργία  του τμήματος Λογαριασμών Πληρωτέων. 
• Οικονομικό στην αγορά και τη συντήρηση.

Μην ξεγελιέστε! Πίσω από την απλότητα της λειτουργίας του, κρύβεται η προηγμένη τεχνολογία που έχει 
αναπτύξει η CharacTell, η οποία επεξεργάζεται τιμολόγια ακόμη και χωρίς να τα έχει «συναντήσει» 
προηγουμένως. Δεν είναι αναγκαίο να ορίζουμε τα διαφορετικά έντυπα ή να κάνουμε επίπονες ρυθμίσεις, διότι οι 
φόρμες μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα, αν το επιθυμούμε, για βελτιωμένη αντιστοίχιση. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε τυποποιημένα έντυπα αλλά και μη δομημένες φόρμες με ένα πέρασμα για 
πρόσθετη ακρίβεια και ταχύτητα. Το FormStorm Invoices μπορεί να 
εξάγει ακόμη και τα στοιχεία γραμμής του σώματος του τιμολογίου. 
Κάθε γραμμή σε ένα τιμολόγιο ελέγχεται για εσωτερική συνοχή, όπως 
και ολόκληρο το τιμολόγιο. Αν διαπιστωθούν αναντιστοιχίες, ή εάν τα 
δεδομένα δεν μπορούσαν να διαβαστούν, ο χειριστής μπορεί να κάνει 
γρήγορες διορθώσεις με τη χρήση του ποντικιού!

Η τεχνολογία του FormStorm επεξεργάζεται τα τιμολόγια, βρίσκει τα 
επιθυμητά δεδομένα (επικεφαλίδα τιμολογίου, σώμα τιμολογίου, σε 
τιμολόγια μίας ή περισσότερων σελίδων) εφαρμόζει τους κανόνες, 
και παρουσιάζει για συμπλήρωση μόνο τα αμφισβητήσιμα 
αποτελέσματα της αναγνώρισης. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα δεδομένα 
του τιμολογίου σας έχουν εξαχθεί και είναι έτοιμα να εισαχθούν  στην 
βάση δεδομένων σας.

Οφέλη

Πώς το κάνουμε;

Αυτοματοποίηση Λογαριασμών Πληρωτέων - Επεξεργασία Τιμολογίων
Βελτίωση των διαδικασιών - Μείωση του κόστους - Αύξηση της παραγωγικότητας - Βελτίωση της Εξυπηρέτησης Πελατών

Μειωμένο κόστος εισαγωγής δεδομένων - Ένας τυπικός χρήστης FormStorm πετυχαίνει μείωση του 
αριθμού των ατόμων που απαιτούνται για να εισάγουν χειροκίνητα τα δεδομένα από το χαρτί, της τάξεως του 
25% με 75%. Ανάλογα με τον όγκο των φορμών σας, αυτό θα μπορούσε εύκολα να μεταφραστεί σε δεκάδες ή 
και εκατοντάδες χιλιάδες Ευρώ ετησίως.

Μεγαλύτερη ακρίβεια δεδομένων - Ακόμα και οι καλύτεροι Data Entry Operators κάνουν περιστασιακά 
λάθη. Το FormStorm επικυρώνει τα δεδομένα τόσο εσωτερικά, όσο και όσο και ως προς εξωτερικές βάσεις 
δεδομένων, ενώ παρέχει εργαλεία ελέγχου για περίπλοκα έγγραφα, όπως τιμολόγια και εντολές αγοράς. Το 
αποτέλεσμα είναι πιο ακριβή δεδομένα από ό, τι μπορείτε να περιμένετε από τη χειροκίνητη  πληκτρολόγηση.

Πιο αποτελεσματικές διαδικασίες - Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα δεδομένα αναγνωρίζονται 
αυτόματα, η συνολική διαδικασία της εισαγωγής και καταχώρησης δεδομένων είναι πιο γρήγορη και 
αποτελεσματική.
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