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OnTheGo

PODRÓŻUJ BEZ DOKUMENTÓW –
KORZYSTAJ Z FORMULARZY
ELEKTRONICZNYCH
W terenie, szczególnie podczas wizyt sprzedażowych, doradczych bądź serwisowych, wciąż powszechnie używa
się papieru do zbierania danych na miejscu. Odręczne gromadzenie danych i wypełnianie formularzy ma dziś wiele
wad. Wymaga dodatkowej pracy, może być kosztowne i podatne na błędy: zwracanie formularzy do biura w celu
zeskanowania, przetworzenia i archiwizacji jest czasochłonne i niewydajne. Aby zmaksymalizować wydajność i uniknąć
opóźnień, ważne jest aby przyspieszyć proces skanowania – najlepiej osiągnąć to poprzez automatyzację zadania
dzięki Capture OnTheGo, mobilnemu rozwiązaniu automatyzacji zadań w terenie.
Dostępny z opcjonalnymi nakładkami do PlanetPress®
i PlanetPress® Connect, Capture OnTheGo to kompleksowy
zestaw narzędzi zapewniający pełną kontrolę oraz mobilny
dostęp do wszystkich wymaganych dokumentów, od
początku do końca. Z Capture OnTheGo, handlowcy
działający w terenie mogą z łatwością i natychmiastowo
pobrać wszelkie potrzebne formularze i dokumenty na
swoje urządzenie mobilne (iOS lub Android). Na końcu
każdej wizyty handlowej, konieczne dokumenty zostają
uzupełnione o wszelkie potrzebne informacje, które
mogą obejmować tekst, fotografie, przypisy, liczby i daty;
a następnie zostają podpisane elektronicznie. Po podpisaniu
wszystko zostaje natychmiastowo wysłane z powrotem
do systemu informatycznego firmy. Baza danych jest
aktualizowana w czasie rzeczywistym, a konieczne działania
związane z przetwarzaniem są niezwłocznie inicjowane.
Dzięki trybowi offline aplikacji, połączenie z Internetem
nie jest wymagane: dokumenty i formularze mogą zostać
wypełnione i zakolejkowane do złożenia, nawet kiedy

urządzenie nie jest połączone z Internetem. Gdy tylko
połączenie z Internetem znów stanie się możliwe, formularze
i dokumenty zostają automatycznie przesłane. Udostępnianie
dokumentów również jest bezpieczne: wszystkie
dokumenty i formularze gotowe do pobrania zostają
przesunięte do aplikacji mobilnej i pozostają dostępne
w bibliotece użytkownika nawet w trybie offline. Zarządzanie
pojedynczymi użytkownikami i grupami użytkowników jest
proste i intuicyjne, włączając w to ograniczenie dostępu
dowolnego pracownika do odpowiednich materiałów.
Capture OnTheGo może zostać zintegrowany z dowolną
istniejącą infrastrukturą informatyczną i z łatwością adaptuje
się do większości systemów baz danych. Skanowanie,
przetwarzanie i dystrybucja dokumentów są znacznie
ułatwione dzięki tej przydatnej aplikacji, która uwalnia personel
terenowy od konieczności noszenia dużych ilości papieru
podczas wizyt u klientów – teraz wystarczy już tylko tablet.

DANE TECHNICZNE Capture OnTheGo

GŁÓWNE FUNKCJE
Skanowanie dokumentów
– Działania na formularzach dostępne na urządzeniu
mobilnym: Użytkownicy Capture OnTheGo mogą
wykonywać wiele działań, w tym:
– Wybierać odpowiednie informacje za pomocą
rozwijanego menu
– Wybierać opcje za pomocą kratek bądź przycisków
– Wypełniać puste pola
– Edytować istniejące informacje, podkreślać
informacje, dodawać uwagi i podpisy
– Dodawać i edytować datę i czas za pomocą
zintegrowanego kalendarza
– Dodawać fotografie poprzez wybór istniejących zdjęć,
bądź robiąc nowe za pomocą aparatu urządzenia,
oraz tworzyć przypisy do zdjęć
– Określać szczegóły dotyczące lokalizacji na podstawie
współrzędnych GPS urządzenia

Przetwarzanie dokumentów
– Pobieranie dokumentów PDF: Każdy rodzaj dokumentu
PDF, czy to poradnik użytkownika, karta danych
technicznych czy inny, może zostać wygodnie pobrany
na urządzenie mobilne i swobodnie używany.
– Każdy rodzaj formularza HTML: Każdy rodzaj
formularza HTML może zostać pobrany i uzupełniony
bezpośrednio na urządzeniu mobilnym – niezależnie od
tego, czy formularz nie jest uzupełniony, czy co bardziej
prawdopodobne, zawiera już informacje, które muszą
zostać uzupełnione bądź potwierdzone.

Dystrybucja dokumentów
– Przesyłanie formularzy jednym kliknięciem:
Wypełnione formularze i dokumenty mogą zostać
wygodnie przesłane z powrotem do biura, gdy
urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu.
Jednak przesyłane są wyłącznie uzupełnione dane.
Otrzymana informacja jest wprowadzana do formularzy
stacjonarnych na firmowych serwerach za pomocą
PlanetPress® lub PlanetPress® Connect.
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PRZEPŁYW PRACY
PROJEKT
HTML

Skanuj i zapisuj
dane, gdy tylko
dotrą i generuj
procesy

Zaprojektuj swoje
formularze html
i wykorzystuj dane
z dowolnego ze swoich
systemów

SKANUJ

DANE

POŁĄCZ

✔ ✔

CRM

ERP

DANE

Wysyłaj je do
swoich ludzi
w terenie

Wzbogać swoje dokumenty
o dane geolokalizacyjne (GPS),
odręczne notatki i fotografie

Wyślij dane
ponownie
do swoich
systemów
w bezpieczny
sposób

Zatwierdź przed
wysłaniem

DATA

Uruchamiaj
procesy,
archiwizuj
i wymieniaj

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE aplikacji PlanetPress®
Connect Designer 1.0.0
Systemy operacyjne

Microsoft Windows 2008 Server R2 (32/64)
Microsoft Windows 2012 Server (32/64)
Microsoft Windows Vista (32/64)
Microsoft Windows 7 (32/64)
Microsoft Windows 8.1 (32/64)
(Windows XP oraz Windows 2003 nie są obecnie
obsługiwane)

System plików

NTFS (FAT32 nie jest obsługiwany)

Pamięć

8GB (zalecane 10GB)

Pojemność dysku twardego

Minimum 10GB

Wymagania dotyczące
oprogramowania

Java SE 7u13
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable
Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1
Redistributable Package MFC Security Update (x86)

Wymagania dla aplikacji

Android 4.0 i wyższy lub iOS 7.0 i wyższy
Kompatybilny z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch
Aplikacja ta została zoptymalizowana dla iPhone 5,
iPhone 6 i iPhone 6 Plus
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