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TRAZENDO PRECISÃO 
DIGITAL E VELOCIDADE À 

CANETA E PAPEL
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Na maioria dos negócios hoje em dia, 80% 
das transações são feitas em papel. Esses 
documentos transacionais exigem manuseio 
manual e inserção de dados.

Com Capture, não haverá mais atrasos 
e erros no processo mais crucial para 
um negócio saudável; o ciclo pedido-
pagamento.

Sistema de dados centrais, ERP 
ou outros, são aualizados com as 
informações relevantes em tempo real. 
Acompanhamento de processos de 
negócios, como a impressão ou envio por 
e-mail de uma fatura, podem ser realizados 
instantaneamente.

O CAPTURE ACELERA O CICLO PEDIDO-
PAGAMENTO EM VELOCIDADE DIGITAL.  
QUANTO MAIS CEDO A FATURA FOR ENVIADA, 
MAIS CEDO ELA SERÁ PAGA! 

3/GATILHOS 

Dispare processos 

instantaneamente:

n   Atualiza banco de 
dados e sistemas
n   Impressão
n   E-mail
n   Fax
n   Armazenamento
n   Publicação na Web

n Adicione zonas de 
captura onde for 
necessário.
n Impressão sob demanda, 
remota ou local.

Capture assinaturas ou 
marcas manuscritas.

Leia e transfira informações 
da caneta instantaneamente 
e remotamente através de 
uma conexão por Celular.**

Interpreta dados*** 
Tais como:
n Quantidade
n Datas
n Tempo
n etc.

n Códigos de peças
n Códigos postais
n Leitura de 
medidores

* Captura de Dados em Transporte e Logística, 2009, Conhecimento em Manufatura, uma Empresa IDC

** Bluetooth® disponíveis na versão 7.4. ou acima.

*** ICR disponível na versão 7.5.2
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Características ICR 
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Zonas de captura: Zona
específica de um formulário 
impresso que inclui o exclusivo 
padrão Anoto, onde manuscritos 
podem ser capturados.

Transmissão de dados: 
O manuscrito capturado pela 
caneta é transmitido para o 
sistema de dados central onde é 
gravada uma versão digital do 
formulário original, criando um 
arquivo digital de alta qualidade.

Captura de manuscrito: 
O manuscrito é gravado pela 
caneta digital Anoto quando é 
aplicado em uma Zona de Captura.

Mobilidade: A caneta digital
Anoto contém um transceptor 
Bluetooth que pode enviar dados 
através de um telefone celular 
para sistemas de dados centrais, 
permitindo que manuscritos sejam 
capturados remotamente.

ICR: Capture usa reconhecimento
inteligente de caracteres 
alfanuméricos. Aplica-se um valor 
preciso aos dados resultantes, 
permitindo a criação de um 
processo de validação.

FUNÇÕES PRINCIPAIS
Capture

             AS SOLUÇÕES

PLANETPRESS CAPTURE TRAZ 
PRECISÃO DIGITAL E VELOCIDADE 
PARA PROCESSOS BASEADOS EM 
PAPEL

aImprima formulários sob demanda
localmente e elimine papel pré-impresso 
e seus custos de envio e armazenagem.

aElimine documentos danificados,
perdidos, irrecuperáveis ou ilegíveis.

aAcelere o processamento e fluxo de
caixa desencadeando qualquer processo 
comercial no momento da assinatura.

aInsira documentos com manuscritos para
sistemas GED automaticamente sem 
digitalização manual e inserção de dados.

aCapture o que está escrito
instantaneamente e crie um arquivo 
digital altamente legível.

CAPTURE DADOS DINAMICAMENTE E 
ATUALIZE SISTEMAS EM TEMPO REAL 

aCapture dados dinamicamente e analize
em tempo real sistemas centrais, ERP ou 
similares

aDependendo do nível de precisão com o
qual você está acostumado, um processo 
de validação rápida pode ser configurado.

SEM NECESSIDADE DE MUDAR 
SISTEMAS EXISTENTES

aImplemente um solução confiável e de
renome que funcione com seus sistemas 
existentes e mude pouco ou nada as 
rotinas de trabalho dos funcionários.

xOS PROBLEMAS

FORMULÁRIOS DEVEM SER 
PREENCHIDOS E ASSINADOS 
PARA QUE A TRANSAÇÃO SEJA 
REGISTRADA E O PAGAMENTO 
REQUISITADO.

x Formulários em papel pré-impresso 
são caros de produzir e geram muito 
descarte quando mudanças ocorrem.

x Formulários em papel podem ser 
danificados ou perdidos, tornando a 
recuperação de pagamentos difícil e às 
vezes impossível.

x O processamento manual consome 
tempo e causa atrasos no faturamento, 
resultando em um fluxo de caixa instável.

x A inserção de dados manuais, a 
digitalização e o preenchimento causam 
erros que tornam os documentos 
irrecuperáveis e indisponíveis.

x Erros de digitalização e inserção 
de dados, assim como perda de 
documentos tornam os arquivos não 
confiáveis.

DADOS DEVEM SER VINCULADOS 
PARA ATUALIZAR BANCO DE 
DADOS E SISTEMAS:

x A inserção de dados manuais causam 
erros e imprecisões nos sistemas.

x A inserção de dados manuais é lenta 
e improdutiva, causando atrasos no 
processamento.

NOVOS SISTEMAS PRECISAM SER 
IMPLEMENTADOS:

x Implementar novos sistemas consome 
tempo e dinheiro; normalmente envolve 
consultoria, novos desenvolvimentos e 
treinamento extra.

ATUALMENTE AS TRANSAÇÕES 
DIÁRIAS SÃO IMPRESSAS EM PAPEL:

Varejo
-  Contratos 
-  Formulários
- pedidos

Qualquer negócio
- Pedido de compra
- Conhecimento de 
transporte (CTE)

Distribuição
-  Prova de entrega (POD) 
-  Processo de devolução 
- Notas Fiscais (Danfe)
- Faturas

Serviços de Campo 
- Formulários de inspeção 
- Folha de ponto (RH)

Todas as marcas registradas mencionadas no presente 
documento são propriedade de seus respectivos detentores.

       © 2013 Objectif Lune Incorporated.  Todos os direitos reservados.
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“Anoto” and the Anoto logotype are 
trademarks owned by Anoto AB.




