
TELE form er en komplett løsning for automatisk fangst av
 informasjon fra skjemaer. Mange tusen selskaper har valgt TELEform på 
grunn av dets rike funksjonalitet og lave pris. Denne programvaren fra Verity 
Inc. har fått flere priser for
rasjonell fangst av data fra papir og web.

Tid og penger spart
TELEform gir umiddelbart store besparelser i tid og penger ved at behovet for 
manuell inntasting reduseres med opptil 90%.

Tilpasses alle krav
TELEform består av 3 hoveddeler: en designer, en tolker, og en verifiser-
ingsmodul. Modulene kan lett tilpasses fra de enkleste behov for fangst til 
komplekse integrerte løsninger.

Tolker alt
TELEform inneholder det ypperste av teknologi for gjenkjenning av alt fra 
håndskrift (ICR), maskinskrift (OCR), strekkoder, til kryssmarkeringer (OMR).

Alle typer skjema
Alt fra små kuponger til flersidige skjemaer, enkelt- eller dobbeltsidige kan 
leses. De kan være laget i den medfølgende designeren eller være eksis-
terende skjemaer. Avansert tolkningsteknikk gjør at TELEform også kan 
benyttes til innsamling av informasjon fra skjemaer uten struktur.

Automatisk responshåndtering
Tilleggsmodulen AutoMerge Publisher leverer personifiserte bekreftelser 
basert på innholdet i utfylte skjemaer. Eksempler er sertifikater og svardoku-
menter distribuert elektronisk.

Fangst fra
Teleform gir full frihet til å velge hvordan informasjon fra utfylte skjemaer 
samles inn. Dette kan gjøres ved hjelp av en skanner, faks eller Internett. Det 
er støtte for både HTML og Adobe PDF format.

Er du lei av manuell og 
tidkrevende punching?

Fangst av informasjon fra skjema

Løsning for
fangst av
informasjon
fra papir
og web



Mange eksportmuligheter
Innsamlet data lagres i det formatet som er best egnet for den videre behan-
dling. Eksempler er: statistikker, databaser, flate ACSII filer, ODBC, XML m.m. 
Eksisterende databaser kan selvfølgelig oppdateres.

Kobling til arkiv
Teleform kan overføre tolkede data og bildefiler til et elektronisk arkiv.
Disse kan kombineres for enkel gjenfinning.

Eksempler på hva TELEform benyttes til:
Timelister
Rekvisisjoner
Påmeldingsskjemaer Søknader
Ordre
Markedsundersøkelser Meningsmålinger
Svarkuponger
Registreringskort
Garantikort
Måleravlesningskort forskningsstudier
Rapporter m.m.
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INPUT
-Skann
-Faks
-Distribuert
Skanning
-e-post
-internett

TOLKING
-Auto ID
-Bildeforbedring
-OCR
-ICR
-OMR
-Strekkode

VERIFISERING
-Validering og
korrigering
-Skjema fylt ut
på skjerm
-Tast inn fra
 skjema

UT
-Eksporter data 
til valgfrie data-
baser etc.
-Eksport av
“image” til arkiv

TeleForm arkitektur
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Lokal fangst
-Skanning
-Produksjonsskanning
-Faksserver
-Disk

Distribuert fangst
-Distribuert skanning

TeleForm skjema

Eksisterende skjema

Ustrukturerte
dokumenter

Automatisk ID

Dynamisk “image”
Preprosessering
-Skjema “drop-out”
-Oppretting av skjevhet
-Fjerning av støv
-Forbedring av tegn

Gjenkjenning
-Strekkode
-OCR
-ICR
-OMR

Database oppslag
Ordliste
Business regler
Custom script

Utvidet støtte for
internasjonale språk

PUBLISERE PROSESSERE VALIDERE

E-post

internett

HTML

PDF

Tegn

Felt

Skjema

Inntasting fra “image”

Batch administrasjon

Ruting/Arbeidsflyt

Dobbel inntasting

Unntakshåndtering

DATA
-ASCII
-Oracle
-SQL
-ODBC
-mm.

DOKUMENT-
ARKIV

“DOKUMENT
OUTPUT”
-Print
-Faks
-PDF

CONTROL CENTER
-”Realtime” rapportering
-Kontroll av belastningssteder
-Administrasjon av gjennomstrømming

-Administrasjon av brukere
-Administrasjon av batcher
-Sikkerhetskontroll

“CONNECT
AGENTS”

FANGST DESIGNER READER VERIFIER

DATA INN PROSESS DATA UT


