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KOMPLET LØSNING TIL ALLE
INDGÅENDE DOKUMENTER I A-KASSE
OG FORBUND?
Med a-Capture får a-kassen / forbundet en løsning til at håndtere alle indkommende dokumenter

fra medlemmerne uanset om disse kommer som papir, som vedhæftede dokumenter på en e-mail
eller som uploadede filer fra internettet.

a-Capture er integreret med de førende løsninger indenfor a-kasse / forbund såsom Nyt Modulus,
Winnie og GetOrganized.

Fordele ved a-Capture

Dokumenter fra medlemmerne er
grundlaget for arbejdsgangene i både a-
kasse / forbund. Med automatisering
spares der tid og penge.

Med automatisk bestemmelse af
dokumenttype og indeksværdier som cpr.
nr. opnår a-kasse / forbund en højere
produktivitet.

Konvertering af formater til et standard
PDF-format mindsker krav til PC-
programmer og fremtidssikrer dokumen-
terne.

Opdeling af filerne i dokumenter sikrer en
ensartet arkivering i a-kasse- / forbunds-
løsningen og gør det muligt at starte
dokumentet på en arbejdsgang.

Med a-Capture kan a-kasse / forbund
automatisere og standardisere behand-
lingen af dokumenter fra medlemmer med
deraf følgende tidsbesparelser og
kvalitetssikring.

a-Capture kontrollerer de læste indeksdata
(fx cpr. nr.) direkte mod de førende
løsninger til a-kasse / forbund og sikrer
dermed den optimale datakvalitet, hvilket
eliminerer omkostninger i forbindelse
med fejlarkivering.

Løsningen

E-mail dokumenter
Sagsbehandleren der har modtaget en e-
mail, der skal konverteres til PDF,
indekseres og arkiveres i medlems-
løsningen skal blot lave ’drag & drop’ af e-
mailen til en speciel indbakke overvåget af
a-Capture.

Upload dokumenter
Dokumenter der er uploadet via internet
overføres til a-Capture, der sørger for
konvertering til PDF samt opdeling i
dokumenter inklusiv bestemmelse af
dokumenttype og udtræk af indeksværdier.

Konvertering af filer
a-Capture konverterer vedhæftede og
uploadede filer til standardformatet PDF,
der er meget velegnet til langtidsarkivering
og sagsbehandling.

Split / samling af filer
a-Capture samler eller opdeler filerne
(uanset hvordan de er modtaget), så
resultatet er dokumenter, der kan arkiveres
i medlemsløsningerne.

Arkivering
a-Capture er integreret med de førende
medlems- og ESDH-løsninger inden for a-
kasse / forbund.
Hos BPA (Business Process Automation)
Solutions er vi eksperter i optimering af
jeres processer.

Vi kobler høj faglighed, viden og mange års
erfaring med de bedste tekniske løsninger.
Vi gør standardløsninger unikke og det
komplekse til at forstå.
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