
Neem uw  
formulieren mee...
NIET het papier

Capture OnTheGo 
de oplossing die u 
absoluut moet hebben 
voor veldservicebeheer
Alle documenten die u onderweg nodig hebt, 
kunnen eenvoudig en onmiddellijk worden 
geopend, ingevuld en ondertekend. Ze worden 
vervolgens naar de systemen teruggestuurd via 
de mobiele toepassing.
Bijlagen zoals foto's, geluid of alles wat relevant 
is voor het bestand kunnen ook eenvoudig 
worden toegevoegd.

Offline modus
Wat gebeurt er wanneer er  
geen internetverbinding is?

Documenten en formulieren kunnen zelfs zonder 
verbinding naar het apparaat worden gedownload. 
Documenten en formulieren worden door de 
toepassing automatisch in de wachtrij gezet, zodat 
ze onmiddellijk worden verzonden wanneer de 
verbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Veilig delen van documenten 
De voor downloaden beschikbare documenten 
worden altijd opgeslagen op de servers en zijn 
toegankelijk via de opslagplaats. Zodra ze zijn 
gedownload, worden ze opgeslagen in de bibliotheek 
van de gebruiker.

Gebruikers en gebruikersgroepen kunnen bovendien 
eenvoudig worden beheerd, zodat ze alleen toegang 
hebben tot materiaal waarvoor ze gemachtigd zijn en 
tot wat relevant voor hen is.

Met Capture OnTheGo kunnen documenten ook 
worden gesorteerd en doorzocht op de naam van de 
klant of de documentcategorie.

Bedrijfsdocumenten zijn nog nooit 
zo licht en gemakkelijk mee te 
nemen geweest.

Ontwerp uw eigen 
HTML-formulieren en 
gebruik gegevens uit 
al uw systemen.
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Ontwerpen

Verbinding maken

Vastleggen

Gegevens veilig terugsturen
naar uw systemen

Processen activeren, 
archiveren en uitwisselen

Verrijk documenten met gegevens,  
geolocatiegegevens (GPS), 

handgeschreven materiaal en foto's

Distribueer ze onder 
mensen in het veld.

Laat ze gebruiken en 
invullen.

Valideer ze voordat  
u ze verzendt.

Leg gegevens vast 
en sla ze op zodra 
ze binnenkomen en 
activeer willekeurig 
welk proces.



Gebruikelijke verticals 
 

    Retail     Distributie
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www.captureonthego.com

Mobiele toepassing

- Opslag
- Bibliotheek
- Mogelijkheid aantekeningen te 

maken in PDF's
- Bewerken van HTML-formulieren

Webbeheer venster

- Startscherm om de opslagplaats, 
gebruikers, gebruikersgroepen, 
documenten en andere parameters 
te beheren

- Eenvoudig beheer van gebruikers, 
gebruikersgroepen en documenten

-  Wit label om toepassing in te 
schakelen branding

Automatiseringsfunctie van 
PlanetPress

Bestanden verzenden met 
multimedia-inhoud

Online en offline modus

Pictogrammen om de status van 
documenten te visualiseren 

functies
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EEN UITGEBREID ONDERHOUDSPROGRAMMA

OLTM Care
- Online training
- Updates en upgrades 
- Technische ondersteuning

Multimedia-inhoud
Wanneer u gegevens terugstuurt naar de systemen, kunt 
u voortaan relevante aanvullende gegevens toevoegen, 
zoals foto's, geluid en geolocatiegegevens.
En die informatie wordt vervolgens opgeslagen met het 
document of formulier.

U kunt ook een handtekening toevoegen aan een 
formulier, waarmee vervolgens een ander proces zoals 
facturering kan worden geactiveerd.

Meer bandbreedte
Omdat alleen de invoergegevens hoeven te worden 
overgedragen (en niet het hele formulier), komt er veel 
bandbreedte vrij waardoor de gegevensoverdracht veel 
sneller gaat.

http://www.captureonthego.com?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=CaptureOnTheGoProductsOverview

