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Scan Transform - automatiserer 
og digitaliserer din virksomheds 
informationsprocesser 

Fordele ved Scan Transform:
• Højere produktivitet

• Øget hastighed 

• Bedre kvalitet

• Færre fejl

Din totalløsning til at fange, behandle og aflevere 
data uanset type, kilde, form, tid og sted med sømløs 
integration til forretningssystemer og lagring.

• Styrket sikkerhed

• Fuld compliance

• Optimal gennemsigtighed

• Større kundetilfredshed
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Løsningen til 
informationsintensive 
virksomheder
Scan Transform er den ideelle løsning 
for alle typer af informationsintensi-
ve virksomheder, der dagligt kæmper 
med at fange, behandle og aflevere 
information til videre behandling i 
forretningssystemer. Arbejdsgange, 
der koster tid og penge, resulterer i 
fejl og giver udfordringer med sikker-
hed og gennemsigtighed. Det gælder 
fx banker, forsikringsselskaber og 
andre finansielle services, sundhed, 
fremstilling, staten og offentlige 
virksomheder. 

Stærk og afprøvet 
teknologi 
Scan Transform bygger på Kofax’ 
stærke og gennemprøvede software-
produkter til at fange, klassificere, 
udtrække og validere informationer 
og aflevere dem til forretningssyste-
mer, hvor der indgår machine lear-
ning og kunstig intelligens (AI). Alle 
typer af dokumenter uanset kilde, 
form, tid, sted og forretningssystem 
kan håndteres på én og samme tekni-
ske platform. Tusindvis af organisati-
oner verden over nyder i dag fordel af 
løsningernes stærke funktionaliteter.

Skalerbar og 
fleksibel løsning
Scan Transform kan skaleres til alle 
størrelser og typer af virksomheder. 
Løsningen er ekstremt fleksibel og 
kan sættes op, så den dækker både 
centrale og decentrale behov i et 

enterprise-setup med brug af både 
tykke og tynde webklienter. Det er 
tillige muligt at opsætte test-, ud-
viklings- og produktionsmiljøer med 
tilhørende sikkerhed.

Teknologi i konstant 
udvikling
Scan Transform og teknologierne bag 
udvikler sig konstant, og nye funkti-
onaliteter og produkter kommer til. 
ScanSolutions er med hele vejen. Vi 
følger udviklingen i automatisering 
og digitalisering med bl.a. machine 
learning, AI, softwarerobotter og 
mobile teknologier, der virkeliggør 
ønsket om at fange, behandle og 
aflevere informationer on-the-fly og 
handle på dem i real time.

Behandling af faktura i Scan 
Transform Processer og kilder:

• Håndterer alle typer af 
informations processer 
– uanset om det er 
behandling af fakturaer, 
skadesanmeldelser, 
salgsordre, arkivskanning, 
post, onboarding af 
kunder, formularer, 
dokument separation eller 
andet. 

• Scanner og tolker 
information fra stort 
set alle typer af kilder – 
uanset om den kommer 
i form af e-mail, PDF-
dokumenter, TIF-filer, 
EDI/XML, ZIP eller andre 
formater. 

• Understøtter de 
fleste scannere og 
multifunktions printere.

• Modtager og overfører 
data til alle typer 
af bagvedliggende 
forretningssystemer.

ScanSolutions hjælper virksomheder og organisationer med at automatisere og digitalisere 
forretningsprocesser. Vi har over 20 års erfaring i at rådgive og udvikle skræddersyede digitale 
løsninger til et bredt spektrum af private og offentlige danske virksomheder. Modtager af Bør-
sens Gazellepris 2018. AAA-rating hos Bisnode.


