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Lewis Group é líder varejista de mobiliário 
doméstico na África do Sul, aparelhos elétricos e 
eletrodomésticos, vendidos a crédito. Focada 
principalmente na média em rápida expansão para 
o mercado de renda mais baixa, o grupo tem uma
base de clientes de crédito de cerca de 700.000 
fazendo Lewis a maior cadeia  de mobiliário do 
país e uma das marcas mais conhecidas no Varejo
mobiliário.

WWW.LEWISGROUP.CO.ZA

TECNOLOGIA COM PROCESSOS 
INTELIGENTES REGISTRAM 
DOCUMENTOS DE APLICAÇÕES DE CRÉDITO
O software inteligente de fluxo de trabalho se 
transforma em caneta digital na primeira etapa do 
fluxo de trabalho simplificado

 

Lewis Group Ltd. ajuda a expansão dos mercados de renda média 
e baixa da África do Sul comprar móveis domésticos, utensílios 
domésticos e eletrônicos a crédito.Com uma base de clientes de 
crédito de cerca de 700.000, Lewis é a maior cadeia de móveis do 
país e uma das marcas mais reconhecidas em móveis a varejo.

“Aplicações de crédito são o primeiro passo para ajudar nossos 
clientes a adquirir as compras que eles precisam para melhor
desfrutar de suas casas ", disse Charles Irwin, diretor de TI. O 
processo acontece repetidas vezes a cada dia em 600 lojas em 
todo o país, e é um elemento chave de serviço ao cliente e 
eventual receita da empresa.

 

Quando um cliente solicitava crédito, um associado da loja digitava os 
dados, e três cópias de um contrato de treze páginas eram impressas 
na loja e assinadas pelo cliente e gerente. Uma cópia ia para o cliente, 
uma ficava na loja e caixas de contratos assinados eram enviados 
regularmente à sede para processamento e arquivamento

Os constantes custos altos de impressão e de envio tinha atingido 
o limite, enquanto mais tarde a tarefa de localizar os contratos 
arquivados desacelerava a cobrança de dívidas e atrasava as 
receitas. “Queríamos um processo simplificado que servisse 
melhor os clientes e funcionários. Havia também metas para 
melhorar a margem de lucro operacional e reduzir os custos da 
cobrança de crédito. O processo de pedido de crédito foi 
claramente uma área para investigar ", explicou Irwin.

« Queríamos um processo simplificado que atendesse melhor os
clientes e os funcionários. Havia também metas para melhorar a 
margem de lucro operacional e reduzir os custos devedor. O processo 
de pedido de crédito foi claramente uma área para investigar. » 

Charles Irwin
Diretor de TI @ Lewis
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Combinação única de Caneta e Processo

Uma inovadora caneta digital e a tecnologia em papel transformou o 
processo de pedido de crédito. A solução combina a automatização do 
workflow do PlanetPress da Objectif Lune com a caneta digital da Anoto. O 
PlanetPress acrescenta composição de documentos e capacidades de 
workflow automatizados para a caneta digital básica da Anoto, fazendo esta 
abordagem muito diferente de outras soluções baseadas na caneta Anoto.

Hoje, um funcionário da loja ainda fornece as informações do cliente no 
sistema computacional da empresa, onde os dados são enviados para o 
PlanetPress Suite. O PlanetPress prepara e envia o contrato personalizado, e 
apenas uma única cópia é impressa na loja. Não há mais caros formulários 
pré-impressos ou inventário físico dos mesmos. O cliente e o gerente 
assinam a aplicação usando a caneta digital Anoto, que capta e transmite as 
assinaturas para o PlanetPress remoto principal onde são adicionadas ao 
formulário digital.

O cliente mantém o contrato original assinado e uma cópia digital assinada com 
alta resolução é imediatamente indexada e arquivada em um sistema de GED 
para facilitar a posterior busca e visualização. "O processo digital otimizado 
economiza tempo e custos de correio. Os clientes recebem um serviço mais 
rápido, e os funcionários podem ser mais produtivos", disse Irwin.

Maior otimização do uso de formulários impressos
A redução do volume de impressão bem como da utilização de toner se 
traduzem em custos significativamente mais baixos e melhor utilização do 
carbono. Em vez de três cópias de várias partes, agora só uma é utilizada. 
Os arquivos PDF menores colocam menos pressão sobre a largura de banda 
da rede, arquivamento e infra-estrutura de TI, além de imprimir mais rápido 
em impressoras a laser comuns de escritório. 

Quando os procedimentos de cobrança devem ser iniciados, cópias digitais 
dos contratos estão imediatamente acessíveis. Documentos não disponíveis 
já não retardam as cobranças de dívidas. "Isso nos ajuda a manter metas de 
custo devedor em 35% a 36% da receita e melhora a margem operacional", 
disse Irwin.

Alterações de layouts do contrato que costumava levar até duas semanas
agora levam apenas alguns minutos. Os formulários podem ser modificados 
na sede e imediatamente distribuidos por toda a empresa para todos os
locais para uso imediato. Isso minimiza a carga de TI e a utilização de
formulários incorretos

Tornando o processo de crédito livre de preocupações
Nenhuma grande mudança operacional foi necessária para implementar a 
solução. O plano de Implantação automatizada da Objectif Lune instala e 
mantém recursos remotamente em mais de 1.200 sistemas, incluindo backups. 
Isso significa menos demanda por viagens e tempo de TI e nenhuma 
preocupação com atualizações, melhorias e suporte técnico.

Agora, quando os clientes realizarem seus sonhos, com os móveis 
da Lewis Group, o processo de crédito será tão elegante como a 
sua nova aquisição.

Capture é muito diferente das outras 

soluções baseadas na caneta Anoto.

Veja como:

• Adiciona composições de documentos 
e recursos de workflow automatizados 
para a solução básica Anoto. Os dados 
de usuário do sistema são 100% certo ao 
ligar com as zonas de captura única
e não precisa de qualquer processo de 
reconhecimento de caracteres por 
imagem para ser concluído.

• Beneficie-se da mais rápida impressão 
possível e o uso de baixa largura de 
banda de rede com Postscript 
otimizado e zonas de captura de 
assinatura, colocadas somente onde 
necessário, em vez de imprimir página 
inteira com imagem do pattern.

• Os patterns são armazenados em um 
formato condensado e resultam em 
PDFs de baixo peso, ideal para 
arquivamento

• Sem custo por página. Capture vem 
com cerca de 20 000 patterns 
reutilizáveis    com cada licença.

• Integra-se em qualquer infra-estrutura
de TI, graças à compatibilidade que o
PlanetPress possui com a maioria dos
sistemas hosts, servidores e bancos de
dados.

Todas as marcas registradas exibidas  
são de propriedade de seus respectivos proprietários.  
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“Anoto” e o logotipo Anoto são 
marcas registradas da Anoto AB.

POR QUE
CAPTURE?

/ Solução em ação

« O processo digital otimizado 
economiza tempo e custos de
correio. Os clientes recebem
um serviço mais rápido, e os 
funcionários podem ser mais 
produtivos. »

Charles Irwin 
Diretor de TI @ Lewis


	Capture-Casestudy-Lewis-pt1
	Capture-Casestudy-Lewis-pt2



