Werk slim
Neem uw formulieren mee...
niet het papier
Bedrijfsdocumenten zijn nog nooit zo licht en gemakkelijk mee te nemen geweest

Capture OnTheGo, is een breed toepasbare
oplossing voor het vastleggen van
gegevens binnen iedere branche
Gebruik uw data en pas
de HTML-formulieren
aan naar uw specificatie

Distributie naar mobiele
werknemers
Onderweg gegevens
vastleggen, zelfs als u
offline bent

Capture OnTheGo is een mobiele data capture oplossing
waarmee externe medewerkers op locatie actuele
gegevens kunnen vastleggen. Verbeter de snelheid van uw
communicaties, start processen automatisch en verminder
scannen, handmatig verwerken van papier, fouten en
kwijtgeraakte documenten.
Deze end-to-end oplossing is breed inzetbaar en kan allerlei
soorten data verzamelen inclusief klantgegevens, foto’s,
handtekeningen, GPS-coördinaten en tijdstempels.

Aanpasbare App
Gebruik ons krachtige ontwerpprogramma voor het
creëren van geavanceerde formulieren die werken in de te
personaliseren App. Gebruik de sjabloon-wizard en standaard
bouwstenen als startpunt voor het creëren van geavanceerde
formulieren voor het eenvoudig en nauwkeurig vastleggen van
gegevens op locatie.

Vastleggen

Valideer ingevoerde
gegevens en vul
deze aan voor
een eenduidige
verwerking

Ontvangen gegevens
worden op basis van
uw regels real-time in
de workflow verwerkt
en teruggekoppeld aan
Processen activeren het IT systeem
captureonthego.com/nl/

Veilig delen van documenten
HTML-formulieren voor mobiele apparaten die klaar zijn om
gedownload te worden, kunnen veilig in de app geplaatst
worden. Ze blijven na het downloaden in de bibliotheek van de
gebruiker, zelfs offline.
Bovendien kunnen gebruikers en gebruikersgroepen
eenvoudig vanuit het dashboard zelf beheerd worden zodat ze
alleen toegang hebben tot wat ze nodig hebben en wat voor
hun relevant is. Met Capture OnTheGo kunnen documenten
gesorteerd en gezocht worden op klantnaam of categorie.

Functies
Mobiele applicatie
Werkt online en offline
Formulieren zijn al ingevuld met bekende
informatie uit uw IT systeem
Ontwerp uw eigen ‘App’ formulieren met de
OL Connect Designer
Compatibel met Android, IOS en Windows
10 voor vrije keuze smartdevice

Web admin beheer
Dashboard voor beheer van documenten,
gebruikers en groepen
Vrije keuze documentopslag (AVG) lokaal of
(private) cloud

Workflow automatisering
Bekende klantdata uit IT systeem naar de
App
Data vanuit de App verwerken via uw
bedrijfsproces
Uw IT-systemen updaten met data in ieder
formaat
Beveiligde en versleutelde
verbinding voor verzending van alle
data en documentopslag op smart
devices
Vastleggen en verzenden van
gegevens, inclusief multimedia
inhoud

Onze oplossing gaat verder waar andere
digitale formulieren oplossingen ophouden
Wat gebeurt er als er geen internetverbinding is?
Formulieren kunnen zelfs offline worden ingevuld, gevalideerd en
ingediend. Ze worden in een wachtrij geplaatst totdat uw toestel
weer verbinding heeft met het internet en meteen verzonden.
Statuspictogrammen geven aan wanneer ze ontvangen zijn.

Volledig geautomatiseerde processen
Automatiseer processen zoals facturering in realtime met live
data. Processen worden geactiveerd op grond van gegevens
die zijn vastgelegd in een ingevuld formulier dat wordt
teruggezonden naar kantoor. Dit leidt tot snellere transacties en
hogere personeelsproductiviteit.

Geen vooraf gedefinieerde sjablonen
U kunt geheel naar eigen wens zelf al uw formulieren ontwerpen.
Er zijn geen vooraf vastgelegde beperkingen; u kunt aangepaste
ontwerpen maken die aansluiten bij uw zakelijke behoeften.

Training en support
Wij bieden klassikale en gratis onlinetrainingen om snel
en zelfverzekerd het maximale te halen uit de OL® Capture
OnTheGo oplossing. Van installaties en upgrades tot best
practice implementaties en dagelijks beheer. Het OL Care
onderhoud geeft ondersteuning bij problemen, updates en
upgrades, licenties verzekert tegen verlies en is inclusief bij een
abonnement licentie.

NU beschikbaar als een alles-in-een
abonnement
Opties zijn beschikbaar, neem contact op met uw verkoper voor
meer informatie.

Veelvoorkomende toepassingen

Werkt online en offline
Pictogrammen voor de
verwerkingstatus
captureonthego.com/nl/

Leveringsbewijs
Inspectierapport
Servicerapport

Werkbonnen
Klantregistratie
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