Med værktøjet Insight kan du effektivisere dine screeninger efter følsomme
oplsyninger og gøre ekstrahering nemt og sikkert.
Du sparer en masse arbejdstid ved klargøring af dokumenter til aktindsigt.
Eller når du skal søge efter bestemte oplysninger på tværs af dokumenter
og indscannede arkivdokumenter.

PDF værktøj

•

Ekstrahering

•

OCR Screener

•

Integrationer

Fjern nemt og effektivt
følsomme oplysninger
Det brugervenlige interface gør dig i stand til
hurtigt at fremfinde og fjerne fortrolig
information i dokumenter.
Ekstraher dokument oplysninger
nemt og sikkert.
Roter, flyt og slet sider.
Indscannet tekst gøres søgbar, så du
nemt kan fremsøge.

Mindsker fejl
og omkostninger
Gør op med manuel ekstrahering, der kan være
omkostningsfuld og fejlbehæftet. Værktøjet assisterer
og sikrer, at det bliver kontrolleret og gjort korrekt.
Med Insight kan du let screene for
følsomme oplyninger.
Du kan let søge ud fra prædefinerede
ordlister eller med jeres egne ordlister.

Søg hurtigt, effektivt og
dybt ned i dokumenterne
Insight er en avanceret og brugervenlig søger
der klarer alt det hårde arbejde for dig. Søgeren
an finde alle CPR-numre og andre følsomme
oplysninger i et enkelt dokument eller på tværs af
mange dokumenter.

#

Smartfunktioner gør det hurtigt og
effektivt at finde fx. CPR-nummre.
Du kan søge på kryds og tværs af
dokumentoplysninger og ord.

Udvidelse af jeres
eksisterende it-løsning
Værktøjet er webbaseret og kan nemt integreres
som en udvidelse af jeres nuværende it-løsning.
Mange integrationsmuligheder.
Brug Insight som var det en del af
jeres egen løsning.
Giv løsningen jeres egen identitet
med logo og farvetema.

Avancerede funktioner gjort simple og brugervenlige
Insight gør det let og brugervenligt at ekstrahere information. Du skal blot åbne
værktøjet i din it-løsning. Så tager Insight sig af alt det avancerede bagved.

Åben i Insight

Åben i egen
løsning

Fremfind følsomme
oplysninger

Ekstraher følsomme
oplysninger

Gem, send eller
download filen

Insight er resultatet af mange års erfaring
Insight er et PDF-værktøj til søgning og ekstrahering
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Læs mere på www. jo-informatik.dk/insight

Du er meget velkommen til at kontakte os på 4920 2067 eller info@jo-informatik.dk, hvis du vil vide
mere om, hvordan Insight kan hjælpe din organisation.
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