
Capture dados em campo,  
automatize os processos no escritório

Capture OnTheGo, uma solução de captura 
de dados altamente personalizável
O Capture OnTheGo é uma solução móvel que permite que 
os funcionários remotos capturem dados em tempo real, em 
campo. Melhore a velocidade das suas comunicações, acione 
automaticamente os processos e reduza a digitalização, o 
processamento manual de papéis, o número de erros e de 
documentos perdidos.

Esta solução de ponta a ponta é totalmente personalizável e 
capaz de receber trabalhos de clientes que incluem os seus 
dados, fotos, assinaturas, coordenadas de GPS e carimbos de 
hora.

Aplicativo personalizável

Use nossa poderosa ferramenta de design para criar formulários 
avançados a serem executados no aplicativo personalizável. Use 
o assistente de modelos e os trechos de código padrão como 
ponto de partida para criar formulários mais avançados e para 
simplificar a captura de dados em campo.

Compartilhamento seguro de documentos

Os formulários HTML compatíveis com dispositivos móveis, 
prontos para download, são enviados com segurança para o 
aplicativo. Depois de baixados, eles permanecem na biblioteca 
do usuário mesmo quando em modo offline. 

Além disso, os usuários e grupos de usuários podem ser 
facilmente gerenciados, para que eles tenham acesso apenas 
ao que eles têm direito e o que lhes é relevante. Com o Capture 
OnTheGo, os documentos também podem ser classificados e 
pesquisados   por nome ou categoria do cliente. 

Personalize os seus 
formulários HTML 
usando os seus dados 

Captura de todos os 
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mesmo em modo 
offline

Valide dados 
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Somente os novos 
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são combinados ao 
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Recursos
Aplicativo móvel
 Biblioteca offline

 PDF e Anotação de imagem

 Os dados do usuário podem ser 
validados em modo online e offline

Impressão Wireless

Console de administração
 Gerenciamento remoto de documentos 

 Gerenciar usuários, grupos de usuários, 
documentos e outros parâmetros

 Banners personalizados podem ser 
usados para inserir sua marca no 
aplicativo

Automatição do Workflow de e 
para o aplicativo
 Compatível com Windows 10, IOS  

e Android 
 

Capturar e enviar dados, incluindo 
conteúdo multimídia

Modos online e offline

Ícones de status do processo

Offline compatível

O que acontece quando não há conexão  
com a Internet?
Os formulários podem ser preenchidos, validados e enviados 
mesmo em modo offline. Eles serão enfileirados até que o acesso 
à Internet esteja disponível no seu dispositivo, e então serão 
enviados imediatamente. Os ícones de status informam quando 
eles forem recebidos.

Minimiza o uso de largura de banda

Como apenas novos dados precisam ser retornados ao seu 
sistema, você economiza muita largura de banda e maximiza a 
capacidade de resposta do aplicativo.

Conteúdo multimídia

Além dos dados do usuário, conteúdo adicional também pode ser 
capturado, como assinaturas, imagens com anotações, conteúdo 
manuscrito e coordenadas de geolocalização.

Disparar processos internos 

Graças ao seu recurso de automatização do workflow, ações de 
acompanhamento e processos, como atualizações do sistema 
(por exemplo, CRM, ECM) ou faturamento, podem ser disparados 
enviando-se um formulário.

Comprovante de entrega 
(POD)
Customer Onboarding   

Inspeção
Manutenção em campo

Aplicações típicas

Opcionais se encontram disponíveis, contate o seu 
representante de vendas para obter mais informações.

AGORA está disponível em forma  
de assinatura, com tudo incluído
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