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3075 Modul : DocumentPrinter

DocumentPrinter
Predator modul DocumentPrinter utvider mulighetene for automatisert
brevproduksjon, omkjøringer og brevutskrift med vedlegg i Predator.

Reduser kostnader

Effektiviser arbeidet

automatiserte oppgaver sparer arbeidskraft

automatisk utskrift av brev med
vedlegg

DocumentPrinter gjør det mulig å legge opp hele
dokument-/brevproduksjonen som en planlagt
oppgave som kjøres uten aksjon fra bruker.
Dette gir flere fordeler:
Brev som legges på ved oppdatering av
arbeidsflyt eller girering av avdragsordninger
skrives ut samme dag
Tyngre brevproduksjon med stort volum kan
kjøres utenom normal arbeidstid
Dokument-/brevproduksjon gjøres uten at man
er avhengig av manuelle oppgaver for saksbehandlere eller driftspersonell
DocumentPrinter startes som en planlagt oppgave
under Windows, på samme måte som oppdatering
av arbeidsflyt, renteberegning, etc. Ved å sette
den opp til å kjøre på natten etter oppdatering av
arbeidsflyt og girering av avdragsordninger, vil alle
brev ligge ferdig utskrevet og klar for utsending
morgenen etter.

I tillegg til automatisk oppstart kan DocumentPrinter
selvsagt også kjøres interaktivt ved behov.
Ved eventuelle feil i selve utskriften kan hele jobber
legges til omkjøring ved å hente frem utskriftsfiler
fra backup. Modulen sørger selv for å danne backup
filer som er merket med dato og klokkeslett for
utskriften.
Lisens på DocumentPrinter åpner også for å legge
til vedlegg hentet fra dokumentarkivet ved utskrift.
Vedleggene kan velges manuelt, eller legges på
automatisk til gitte aksjoner. Dette settes opp i
aktivitetsregisteret.
Ved hjelp av DocumentPrinter gjennomføres
brevproduksjonen med mindre bruk av ressurser og
mer effektivt. I tillegg blir tiden fra en aktivitet er lagt
på saken til brevet sendes ut kortere og man oppnår
derfor mer effektiv innfordring.
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Dette gjør modulen:

