La Gestió Documental a les empreses ha d’anar molt més
enllà de la mera “gestió dels documents” que, en gairebé
tots els contextos, desborden ja la capacitat de les persones,
no només per arxivar-los, sinó també per trobar-los quan es
busquen.

»» Fer possible que la informació i els documents es comparteixin com un recurs col·lectiu, amb una organització racional
del seu accés, eliminant les còpies i controlant les versions del
mateix document, salvaguardant la seva integritat i amb un
sistema de cerca realment senzill, potent i eficaç.

És per això, que un Gestor Documental modern necessàriament ha de:

»» Conservar la memòria de l’empresa més enllà de les
persones que avui la composen i així poder usar en benefici
de l’empresa, el valor dels continguts dels documents en
els quals plasmem diàriament la nostra experiència, evitant
començar de zero en aquells aspectes en els quals ja existeix
una considerable experiència acumulada.

»» Fer més accessible i fàcil a les persones treballar amb els
documents tant electrònics com digitalitzats, sigui quin sigui
el seu origen.
»» Facilitar la identificació i la localització dels documents,
relacionant-los de forma automàtica amb l’estructura de dades existent en el Gestor d’Informació central de l’empresa.
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POPPro© és la millor solució pel tractament unificat
d’informació i de documents. Accelera tots els processos de
negoci que involucrin paper, documents electrònics, arxius
informàtics i formularis.
POPPro s’ajustarà perfectament a les seves necessitats, tant
si es tracta de processos departamentals, com si es tracta
d’atendre als més complexos requeriments, locals o remots,
d’una gran corporació.

2. Emmagatzemant
potent, segur,
flexible i legal

3. Captura de
documents, dades
i molt més

4. Fàcil d’usar,
fàcil d’instal·lar,
fàcil d’adaptar

POPPro posa a la seva disposició la més avançada base de
dades documental, pel millor aprofitament dels documents i
de la informació vinculada a ells.

La Captura i el reconeixement de documents de POPPro, són
la solució més potent per atendre alts nivells de producció,
tant localment, com de forma remota. El seu potent motor
de captura i reconeixement de documents, basat en la
tecnologia Kofax Capture®, és el programari més modern,
ràpid i flexible per a la captura, escaneig i reconeixement de
documents, de tot al mercat.

POPPro està reconegut per la seva facilitat d’ús i per la seva
instal·lació ràpida i senzilla. La majoria de les seves aplicacions estaran llestes per a funcionar en poques hores, evitant així mesos de costosa engegada i configuració. I quan
les necessitats canvien, la seva capacitat de parametrització i
ràpida adaptació a l’entorn, seran el més valuós aliat per a la
seva empresa.

Potent. Perquè permet una definició totalment personalitzada de la classificació dels documents i una organització
jeràrquica en carpetes virtuals estructurades en arbre, que
faciliten l’exploració de la Base Documental, mitjançant un
sistema de “navegació”, exclusiu, sense que l’usuari hagi
d’introduir condicions de cerca.

L’arquitectura de POPPro és oberta, i permet amb facilitat, disposar de múltiples solucions per a la captura de
documents, el reconeixement de continguts, l’arxivat i la
indexació automàtics i la cerca tant d’informació com de
documents.

Segur. Perquè permet controlar i gestionar amb detall la
privadesa de tots els documents i de les dades vinculades
a ells. Per a això, POPPro disposa d’un Sistema exclusiu,
de seguretat per perfils d’usuari integrat, opcionalment,
en Microsoft® Active Directory®. POPPro permet també la
conservació Legal de Documents segons indica la Norma
homologada per la AEAT.

POPPro és compatible amb la majoria de Programari de
Gestió d’empreses del mercat, així com amb la majoria del
maquinari i de bases de dades. No ha de preocupar-se per la
tecnologia que tingui actualment la seva empresa, ni per la
que tindrà demà; POPPro li garanteix la permanència i fiabilitat de la gestió documental, i la seva completa adaptació a
qualsevol entorn de maquinari i de programari.

Flexible. Perquè li permet triar quan i de quina forma desitja
interactuar amb els altres usuaris, interns, remots, o externs a
l’empresa. Per a això, POPPro disposa d’un sistema totalment
programable de seguiment i d’aprovació dels documents,
que permet la seva validació i acceptació, tant en forma
local, com remota, i tot això gestionat pel Sistema Integrat
de WorkFlow de documents de POPPro.
A través del mòdul Gestor de Distribució de Documents,
POPPro gestiona també la distribució de documents a
l’interior, o cap a l’exterior de l’empresa, així com el monitoratge de carpetes Windows® per a l’arxivat automàtic dels
documents generats per la pròpia organització.

”

ERP Corporatiu

Accelera tots els processos de
negoci que involucrin paper,
documents electrònics, arxius
informàtics i formularis.

”

POPPro
Servidor Documental

POPPro
Captura de documents

Per capturar dades, POPPro és capaç d’extreure dels documents, en paper o en PDF®, la informació important: text
imprès, codis de barres i marques de validació. I per a això,
POPPro no precisa de la definició prèvia de les plantilles dels
documents a tractar; l’innovador motor d’extracció Kofax
Transformation Module localitza de forma automàtica la
informació en el document i aprèn durant el procés.
I molt més, perquè POPPro disposa de SQLSyncro©, un
exclusiu classificador automàtic, que facilita i elimina els processos de classificació i indexació manual dels documents,
usant per a això les dades del Gestor Empresarial corporatiu.
POPPro localitzarà la totalitat de les dades desitjades, relatives als documents capturats, en la base de dades del Gestor
corporatiu i les usarà per a la validació dels documents i la
seva classificació. Aquest procés, exclusiu, de classificació
automàtica, permet disposar, sense cap esforç dels operadors, d’una capacitat de cerca de gran potència i flexibilitat,
tant de documents com d’informació, alhora que redueix
sensiblement els costos d’engegada i de manteniment.
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1. Solució única
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llestes per a funcionar
en poques hores.
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