THEREFORE™

TARTALOM & FOLYAMAT
MENEDZSMENT RENDSZER
Alakítsa át az üzleti dokumentumai
menedzselését

INFORMÁCIÓ MINT
		STRATÉGIAI
			 ERŐFORRÁS

Ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a piaci
versenyben, hatékony folyamatokra és az
információ mint stratégiai erőforrás
használatára van szükség.

Akár kis vállalkozásként keresi a lehetőségeket
az ügyfelek kiszolgálásának fejlesztésére, vagy
nagyvállalatként szeretné csökkenteni a
költségeit, védeni információit és optimalizálni a
hatékonyságát – a Therefore™ megfelelő keretet
ad az információk rendszerezéséhez és a
folyamatok menedzseléséhez.
Járjon egy lépéssel a többiek előtt, és legyen
biztos abban, hogy a munkatársai a megfelelő
információt érik el a megfelelő időben.

A Therefore™-ral a dokumentumok és az információ
menedzselése minden szempontból megoldott:
VÉDJE
adatait egy központi, digitális
adattárolással

ÉRJE EL
adatait bárhol, bármikor

RÖGZÍTSE				
a papír alapú információt digitális
fájlokban és e-nyomtatványokban

AUTOMATIZÁLJA				
és optimizálja a legfontosabb
üzleti folyamatait

KEZELJE
az adatokat stratégiai
erőforrásként

ELEMEZZE					
az információkat és reagáljon a
legfontosabb teljesítményjelzőkre
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A Therefore™ előnyei
Védje meg információit, tegye átláthatóvá
folyamatait, és javítsa a termelékenységet
rugalmas és intuitív információmenedzsment
megoldással.

TERMELÉKENYSÉG

BIZTONSÁG

RUGALMASSÁG

>>

Automatizálja és optimizálja a
legfontosabb üzleti folyamatait
a gyorsabb és pontosabb
munkavégzésért

>>

>>

Férjen hozzá az adataihoz
bárhol, bármikor

>>

Érje el gyorsan a szükséges
információkat, keressen a
dokumentum metaadatai vagy
tartalma szerint

>>

Az egyedi igényekre szabható
megoldás elérhető helyben
telepített változatban vagy
felhő szolgáltatás részeként

>>
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Tárolja az adatokat
biztonságosan és bizalmasan
egy központi, digitális
tárhelyen
Tegye átláthatóvá az adatokkal
és az üzlettel kapcsolatos
kritikus folyamatait a
jogi megfelelőség érdekében
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NYERJE KI
AZ ADATOKAT
Bármilyen forrásból is
származnak

Elektronikus documentumok:			

Importálja hatékonyan az elektronikus
dokumentumokat egyenként, vagy automatizált
megoldás részeként. Az integrációval még több időt
takaríthat meg, hiszen gond nélkül menthet harmadik
féltől származó szoftverből, beleértve a Microsoft ®
Office alkalmazásokat is. A Microsoft® Exchange
Connector automatikusan biztosítja és központosítja a
stratégiai e-mail kommunikációt, és lehetőség nyílik
PDF alapú e-Számlák beolvasására, vagy akár
létrehozására.

Papír alapú dokumentumok:

Szkenneljen és indexeljen közvetlenül a
szkennelőeszközön. A fejlett szkennelési megoldással
automatikusan osztályozhatja a dokumentumokat, és
kinyerheti belőlük a kulcsfontosságú információkat.

E-nyomtatványok:

Gyorsan és intuitív módon rögzíthet adatokat a
Therefore™ E-Forms segítségével. A nyomtatványokat
könnyű létrehozni, és alkalmasak akár belső használatra,
akár külső honlapokon és ügyfélportálokon történő
beágyazásra. A nyomtatványok dinamikusan
alkalmazkodhatnak a válaszokhoz, felgyorsíthatja,
okosabbá és megbízhatóbbá teheti az alkalmazottak
szabadságigénylését vagy az ügyfélelégedettségi
kérdőívek kitöltését.
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BIZTONSÁGOS,
DIGITÁLIS
DOKUMENTUMTÁROLÁS
Maximális adatvédelem.
Hozzáférés korlátozása és engedélyek:
Az új biztonsági koncepcióban attribútumokkal és
szerepkörökkel lehet meghatározni egy-egy
felhasználó hozzáférését, így elkerülhető, hogy
minden munkatárs hozzáférési szintjét egyedileg
kelljen kialakítani. Ezáltal lehetővé válik, hogy
kifinomultan kezeljük a hozzáféréseket, még egy
bonyolult környezetben is.

Adatmódosítás elleni védelem:

A rendszer a dokumentumok megnyitásakor minden
esetben ellenőrzi azok hitelességét és sértetlenségét.

Fájlok helyreállítása

Az automatikus biztonsági mentéssel egy
meghibásodás esetén is bármikor visszaállíthatók
a dokumentumok és adatok.

Megfelelőség

A Therefore™-t egy független minősítő szervezet
értékelte, mely tanúsította, hogy az EU adatvédelmi
rendeletében (EU GDPR) a szoftveres alkalmazásokra
vonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelel. A
Therefore™ támogatja a GDPdU audit követelményeit.
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AUTOMATIZÁLJA
A FŐ ÜZLETI
FOLYAMATOKAT
Fokozza vállalata
hatékonyságát, átláthatóságát
és következetességét.
Therefore™ Workflow

A Therefore™ megbízható munkafolyamatmotorjával
automatizálhatja a fő üzletifolyamatokat.
Több felhasználó dolgozhat egyidejűleg egy
folyamatban, és a rendszer számos feladatot
automatizál a háttérben, így soha nem csúszik le
egy határidőről sem.

Therefore™ Content Connector

A Content Connector-ral automatizálhatja az
információfolyam feldolgozását, az applikáció
ugyanis folyamatosan fogadja és rögzíti a figyelt
mappákból, e-mail-fiókokból vagy felhőtárhely
fiókokból származó dokumentumokat és adatokat.
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FÉRJEN HOZZÁ AZ
ADATAIHOZ
BÁRHOL,
BÁRMIKOR
Hozzáférés

Windows kliensünkkel, webböngészővel és a
mobilon vagy tableten elérhető Therefore™ Go
applikációval az információt az irodából, otthoni
munkavégzés közben vagy útközben is elérheti. A
Therefore™ Anywhere applikációval szerkesztheti a
dokumentumokat offline, majd később
szinkronizálhatja azokat.

Keresés

A teljes szöveget beolvasó OCR technológiának
köszönhetően kereshet dokumentumot annak
metaadatai vagy tartalma alapján, függetlenül a
tárolás helyétől a rendszerben.

Megosztás

Könnyedén megoszthatja az információkat az
exportálás, e-mail küldés vagy megosztás
funkciókkal. A Therefore™ Portalon biztonságosan
és hatékonyan oszthat meg és fogadhat
dokumentumokat közvetlenül üzleti partnereitől.
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MENEDZSELJE
INFORMÁCIÓIT
Módosítsa, egészítse ki és
menedzselje hatékonyan az
adatokat vállalkozása
minden területén.
Együttműködés

Párhuzamosan dolgozhat együtt a
dokumentumokon belső vagy külsős
munkatársakkal. Egyszerűen nyomon
követheti a változásokat, feladatokat
oszthat ki, és adatokat dolgozhat fel
munkafolyamatokkal.

Integráció

Minden további nélkül integrálhatja az
új Therefore™ rendszerét a vállalkozása
által használt más szoftverekkel, így az
adatok automatikus kinyerése vagy
azok továbbítása is a Therefore™
munkafolyamat részévé válhat.
Használja az alábbiakat:
>>

Native integráció

>>

Therefore™ Universal Connector

>>

Therefore™ API

>>

REST API lekérdezések
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Megőrzés

Felügyelje az információit azok teljes
élettartama alatt. A rendszer
megkönnyíti a bizalmasságra és
megőrzési időkre vonatkozó törvényi és
szabályozási követelmények betartását.

Esetkezelés

A Therefore™ Case Management
megkönnyíti a dokumentumok
csoportba rendezését, logikus és
intuitív kezelését, akár a szerződések
áttekintéséről, akár alkalmazottak vagy
páciensek kartonjairól, ügyfélfájlokról,
árajánlatok kezeléséről, vagy más
egyebekről van szó.

E-aláírás támogatása
A vezető e-aláírás szolgáltatók
(DocuSign, SimpleSign és YouSign)
natív integrációnak köszönhetően
gyorsan aláírathatja a dokumentumjait
Therefore™-ban. A Therefore™ 2020
ezen felül gyártófüggetlen interfésszel
is rendelkezik, ami támogatja más
E-aláírás szolgáltatóval való integrációt
is, anélkül, hogy ehhez bármilyen kódot
kellene írni.

8

Therefore™

ELEMEZZE A
LEGFONTOSABB
TELJESÍTMÉNYMUTATÓKAT
Jelentés

Ütemezze be a rendszeres jelentéseit. Tekintse át
az eredményeket, így valós adatokon alapuló
döntéseket hozhat.

Nyomon követés

Használja a felhasználók tevékenységeit rögzítő
naplóállományokat, hogy megfelelhessen az
adatvédelmi és biztonsági előírásoknak.

Reakció

A dinamikus, valós idejű irányítópultokkal életre
keltheti az adatait. Azonnal reagálhat a
teljesítménymutatók változásaira.

Irányítópult

A webkliens új irányítópult nézete egy teljesen
személyre szabható felületet kínál, mely lehetővé
teszi a felhasználók számára hogy többféle
tevékenységet is végrehajtson vagy
felügyelhessen.
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THEREFORE VERZIÓK
∞

∞

További információért kérjük,
látogassa meg az alábbi oldalt:
www.canon.hu/business/products/software/therefore/
Canon Hungária Kft.
Záhony utca 7.
1031 Budapest
Magyarország

Canon Inc.
Canon.com
Canon Magyarország
canon.hu
Magyar változat v1.0
© Canon Europa N.V., 2020

* További részletekért forduljon helyi szolgáltatójához
† Megvásárolható harmadik fél szolgáltatóján keresztül Bizonyos
korlátozások előfordulhatnak. További információért olvassa el a Therefore™
2020 telepítési kézikönyvét. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül
változhatnak. Minden cég- és/vagy terméknév az adott gyártó piacán és/
vagy országában használt védjegye vagy bejegyzett védjegye.

