Software de Captura Inteligente e Gestão
Documental
A CSA Printers atua no mercado de venda e locação de equipamentos de impressão há 24 anos. Atualmente
Trabalhamos também com gestão documental, onde oferecemos serviços de outsourcing de cópias, impressão e
digitalização de documentos.
Estamos com um projeto de digitalização personalizada.
Além da liberação de espaço físico usando este software, todos os documentos de seus clientes serão digitalizados
de forma rápida, pratica e fáceis para consulta por qualquer palavra de seu conteúdo.
Entre os benefícios citados como praticidade, organização e liberação de espaço físico, sua empresa terá uma
expressiva redução de custos.
O HTF é indicado para todos os ramos de atividades como, por exemplo, escritórios contábeis, advocacia,
administrativos, Instituições de ensino, Bancos, Revendas de automóveis, e saúde dentre outras.

O HTF é um aplicativo de digitalização de documentos onde todo o processo é feito direto no equipamento sem
intervenção no computador, para que o usuário tenha mais agilidade no processo, todas as pastas são criadas
automaticamente e renomeada a sua escolha, da mesma forma todos os documentos digitalizados são renomeados
e tratados para que fiquem com o tamanho e qualidade ideal para seu negócio.

Captura inteligente: Suas digitalizações corretamente arquivadas com simples comandos no aplicativo
embarcado no painel do equipamento e armazenadas em um repositório ECM.
PDF Pesquisável: Imagens digitalizadas transformadas em textos pesquisáveis Busque seus documentos por
qualquer palavra de seu conteúdo
Código de barras e QR Code: Criação automática de pastas a partir de dados coletados no código de barras ou
QR Code,
PDF/A: Formato de ficheiro para arquivamento de longo prazo de documentos eletrônicos; Definidos pela norma
ISO 19005-1:2005
Impressora Virtual: Seus documentos digitais também podem ser tratados para que fique com o menor tamanho
e melhor qualidade dentro de pastas renomeadas pré-estabelecidas, os documentos renomeados com fácil busca
em PDF pesquisável dentro do repositório ECM.
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HTF Mobile: Digitalize seus documentos a partir de um smartphone (Android, IOS ou Windows Phone) como se
estivesse na frente de um equipamento utilizando todos os benefícios e agilidade do Software.
OCR Localizado: Documentos padronizados podem ser indexados de forma automática com autopreenchimento
de dados.
Benefícios do HTF:
Organização, Pastas e documentos renomeados automaticamente com tamanho e qualidade ideais para seu dia a
dia.
Agilidade, OCR automático, indexação personalizada, validação de entradas de usuários, tratamento automático
de documentos, segurança de acesso
Redução, de custo com impressão e papel, espaço físico e tempo na busca de documentos e processos
Flexibilidade, Fácil criação de fluxo de documentos, sem ter que pagar horas de desenvolvimento em caso de
mudanças de processos.
ENTENDA COMO FUNCIONA O SOFTWARE DE CAPTURA INTELIGENTE E GESTÃO DOCUMENTAL
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