
FormStorm ile, manuel veri girişi maliyetinden kurtulur, veriye daha hızlı 
erişebilir ve veri doğruluğunda yüksek oranlar yakalayabilirsiniz. Maliyeti 
azaltmak gibi, işinize sağladığı somut faydaların yanısıra gelişmiş müşteri 
hizmetleri, yönetim denetimi ve daha az stres gibi faydaları da vardır.

Yakalama – Tarayıcı kullanarak dosyalar CD’den alınır, ya da, bir dizinde aranıp sorgulanır. FormStorm en 
iyi sonuçlar için görüntülerinize görüntü iyileştirme ve özelleştirilmiş gri tonlama teknolojileri uygular.

Eşleştirme – Gelen doküman ve şablon kütüphanesi arasında en iyi eşleşme için güçlü teknolojiler.

İşleme – Şablon eşleşmesine dayalıdır ya da bilinmeyen bir form olarak işlenir. FormStorm istediğiniz 
sayıda formu işleyebilir.

Doğrulama – Dahili veri doğrulama testleri yüksek oranda doğruluk ve tamlık sağlar. Sözlükler alanlara 
linklenebilir, adresler adres veritabanlarıyla karşılaştırılabilir, belirtilen kalemler tutarlılık için denetlenir, 
toplamlar hesaplanır ve karşılaştırılır.

Onay – Belirsiz karakterler için manuel veri onaylama adımı mevcuttur.

Aktarım – Veri standart XML ya da CSV formatlarında, görüntülerle birlikte transfer edilir, gelecekte erişim 
de mümkündür.

FormStorm’un, çoğu tam otomatik olan aşağıdaki adımları bulunur:

FormStorm Enterprise, kağıttan veriyi yakalayıp veritabanına girmek için 
gereken maliyet ve zamanı azaltmak amacıyla OCR, ICR, OMR, barkod 
tanıma, form sını�andırma, yapısal olmayan form tanıma ve fatura 
tanıma gibi işlevleri kullanan gelişmiş bir form işleme 
yazılımıdır.

FormStorm’un Avantajları: Form işlemek artık daha kolay, en önemlisi, artık düşük maliyetli!

FormStorm en uygun �yatla, gereken tüm fonksiyonelliği size sunar. Yatırım geri dönüşü yıllar
değil yalnızca aylar sonra kendini gösterir.
Tek bir bağımsız sistemin darboğazlarını ortadan kaldıran ölçeklenebilir, ağ tabanlı bir çözümdür.
En düşük hata payı ile en etkili ve verimli iş süreçleri gerçekleştirilmesini sağlayan zengin
işlevselliğe sahiptir.
Ay başına düşen sayfa gibi suni kısıtlamaları yoktur.
Sağlam bir çözüm sunan yeni teknoloji ve standartları birleştiren modern bir sistemdir.
FormStorm ile entegrasyon -API ya da doğrudan XML dosyaları aracılığıyla- oldukça kolaydır.
Rakipsiz müşteri hizmetleri.
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FormStorm otomatik olarak şablonlar oluşturur. Başka hiçbir yazılımda böyle kapsamlı bir fonksiyonellik 
bulunmamaktadır. A/P departmanınızda maliyetlerin düştüğünü, daha doğru veriye ve daha verimli bir 
ortama ulaştığınızı kısa sürede göreceksiniz:

• Manuel işgücünü azaltırken fatura veri girişini hızlandırır
• Veritabanınıza girilen verinin doğruluğunu arttırır
• Kağıt dosyalamak yerine, fatura imajları arşivlenmeye hazırdır
• Nakit akışınız üzerinde daha iyi kontrol sağlarsınız
• A/P departmanınızın operasyonlarını düzene koymuş olursunuz
• Uygun fiyatıyla bütçenizi sarsmaz

Sistemin basitlik ve sadeliğinin ardında, faturaları önceden “görmeden” bile işleyen zengin ve gelişmiş bir 
teknoloji yatmaktadır. Form şablonları ya da zahmetli kurulumlara gerek yoktur; gerekirse ileri eşleme için 
şablonlar otomatik oluşturulabilir. Yapısal formları ve yapısal olmayan formları ek doğruluk ve hız için tek 
kanaldan işleyebiliriz.

FormStorm Fatura, fatura kalemlerini bile ayrıştırabilir. Her bir 
faturadaki ilgili kalem satırı –fatura bir bütün olarak da- iç 
tutarlılık için test edilir. Tutarsızlıklar bulunursa ya da veri 
okunamazsa, operatör birkaç tık ile hızlıca düzeltmeler yapa-
bilir!

FormStorm teknolojisi faturaları işler, tek ya da çok sayfalı 
faturalardaki istenen verileri – fatura başlığı ve tablo verilerini – 
bulur, kuralları uygular, ve yalnızca şüpheli sonuçları düzeltim 
için size sunar. Dakikalar içinde fatura verileriniz transfer edilir 
ve �nansal veritabanınıza post edilmeye hazır hale gelir.
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A/P Otomasyonu – Fatura İşleme
Gelişmiş İş Süreçleri        Düşük Maliyet        Yüksek Performans        Gelişmiş Müşteri Hizmetleri 

Veri giriş maliyeti azalır – Tipik bir FormStorm kullanıcısı, kağıttaki bilgiyi bilgisayara manuel 
aktarmak için gereken kişi sayısında %25 - %75 oranında bir azalma gerçekleştirir. Form hacminize 
bağlı olarak, bu, yılda onbinlerce hatta yüzbinlerce dolar kazanç anlamına gelebilir.

Yüksek veri doğruluğu – En iyi veri girişçiler bile bazen hata yapar. FormStorm veri alanlarını 
içeride ve dış veriye karşı doğrular, fatura ve satınalma talebi gibi karmaşık dokümanlar için 
dengeleme araçları sunar. Sonuç, manuel yazımdan daha doğru veridir.

Daha verimli iş süreçleri – Birçok veri otomatik olarak okunduğundan, tüm yakalama ve veri 
giriş süreci daha hızlı ve daha etkin gerçekleşir.
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