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Digital Pen & Paper Technology that Simplifies your Forms Processing Workflow

irForms™

Η ευέλικτη εφαρμογή για την αυτοματοποιημένη ψηφιοποίηση επιχειρηματικών
λειτουργιών
Εφαρμογή Σχεδίασης Φορμών: irForms™ Forms Designer
Η εφαρμογή λογισμικού “Forms Designer” παρέχει στον
τελικό χρήστη του συστήματος irForms™ ένα άριστο
εργαλείο, με το οποίο αυτός μπορεί να δημιουργεί εύκολα
και άμεσα τις φόρμες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα
irForms™ με βάση τις ανάγκες του και τις εκάστοτε
προδιαγραφές.
Η γραφική επιφάνεια εργασίας περιλαμβάνει άφθονες
λειτουργίες, οι οποίες επιτρέπουν τον σχεδιασμό της
εκάστοτε φόρμας απευθείας στην οθόνη του υπολογιστή. Η
ενσωμάτωση της έτοιμης φόρμας στο σύστημα irForms™
γίνεται αυτόματα μετά την “μεταφορά” της φόρμας στον
irForms™ Server. Η νέα φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αμέσως. Οι φόρμες μπορούν να δημιουργηθούν σε όποια
γλώσσα επιθυμεί ο χρήστης. Ο “Forms Designer” δεν
περιλαμβάνεται
στην
βασική
διαμόρφωση
ενός
συστήματος irForms™ και πρέπει να παραγγελθεί
ξεχωριστά.

Ο “Forms Designer” είναι το τέλειο εργαλείο για τους
τελικούς χρήστες που χρησιμοποιούν πολλές διαφορετικές
φόρμες ή τους χρήστες που απαιτείται να επανασχεδιάζουν
συχνά τις φόρμες που χρησιμοποιούν. Χρήστες που
χρησιμοποιούν μικρό αριθμό διαφορετικών φορμών και
δεν απαιτείται να τις τροποποιούν συχνά είναι προτιμότερο
να προμηθεύονται την υπηρεσία σχεδιασμού και
υλοποίησης της φόρμας που παρέχει η CubeIQ.

Η καλή σχεδίαση μιας φόρμας είναι ένα ουσιαστικό μέρος
της επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος irForms™. H
CubeIQ προσφέρει, κατ’ αρχήν, τον σχεδιασμό της
επιθυμητής φόρμας ή τον επανασχεδιασμό και
προσαρμογή υπάρχουσας φόρμας των πελατών της ως
υπηρεσία (form define and design services) η οποία είναι
μέρος των υπηρεσιών υλοποίησης ενός συστήματος
irForms™.
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CubeIQ solutions, products, services and expertise are helping leading banks,
financial institutions, and independent service providers around the world to
achieve their business goals. Learn more about how CubeIQ can have a
significant and positive impact on your organization’s operations.
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Αρχική Σχεδίαση Φόρμας (Form Design service)
περιλαμβάνει:

Επανασχεδίαση Υπάρχουσας Φόρμας (Form
Define & Design services) περιλαμβάνει:










Δημιουργία και σχεδίαση της φόρμας από την αρχή
(Form Creation).
Μετατροπή και ενσωμάτωση της φόρμας στο σύστημα
irForms™ προς άμεση χρήση με το digital pen (Form
Conversion).
Δοκιμές με την φόρμα προς έλεγχο της ακριβούς και
ορθής λειτουργικότητας της.

H irForms ™ είναι μια γενικευμένη εφαρμογή
(non-sector-specific) δυνάμενη να
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς
επιχειρηματικούς τομείς.
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Ανάλυση της υπάρχουσας φόρμας.
Ορισμός του τύπου των στοιχείων στα εκάστοτε πεδία
(κείμενο, αλφαριθμητικά, αριθμητικά κοκ).
Αντιστοίχηση των πεδίων με τον σωστό τύπο στοιχείων.
Δημιουργία και επανασχεδίαση της υπάρχουσας
φόρμας.
Μετατροπή και ενσωμάτωση της φόρμας στο σύστημα
irForms™ προς άμεση χρήση με το digital pen.
Δοκιμές με την φόρμα προς έλεγχο της ακριβούς και
ορθής λειτουργικότητας της.
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