NSi™ Mobile™ er en produktivitetsapp til virksomheder og organisationer, som har brug for at udvide deres forretningsprocesser til deres mobile
medarbejdere. Med NSi Mobile kan eksterne medarbejdere på sikker vis sende dokumenter, fotos og andre elektroniske filer til økonomiafdelingen,
sygeforsikringen, ERP-systemet eller en hvilken som helst anden forretningsapplikation. Og endnu vigtigere: NSi Mobile giver mobile medarbejdere
mulighed for at udfylde forretningsformularer på deres enhed, hvilket praktisk talt eliminerer behovet for de papirbaserede formularer, der anvendes
i dag. Og til medarbejdere på kontoret tilbyder NSi Mobile en sikker og praktisk måde til ”on-demand”-udskrivning af fortrolige dokumenter på en
netværksprinter.
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Mange mobile applikationer tilbyder en løsning til indsamling, udskrivning eller en anden isoleret del af processen. Med NSi Mobile får du imidlertid
en samlet løsning med en unik kombination af funktioner, der også gør det muligt at bruge NSi™ AutoStore® og NSi™ Output Manager™ på smartenheder. NSi Mobile gør det muligt for mobile medarbejdere at arbejde effektivt og levere kvalitetsoplysninger nedstrøms.

Primære egenskaber for NSi Mobile
Mobil dataindsamling på farten
Med NSi Mobile kan du på sikker vis levere data
tilbage til dine forretningsprocesser, uanset
om de stammer fra et foto, du har taget med
enheden, en vedhæftet fil til en e-mail, en fil, du
har downloadet fra en cloud-hosted tjeneste eller
fra en anden applikation på din mobilenhed. NSi
Mobile muliggør indsamling af PDF’er samt Microsoft Word-, PowerPointog Excel-dokumenter.

Elektroniske formularer
Glem alt om at skulle finde, udskrive,
medbringe og returnere papirformularer. Med
NSi Mobile kan du nu udvide virksomhedens
forretningsapplikationer, så de kan anvendes
direkte på din mobile enhed. Tilgang af nye
patienter, skadesbehandling eller andre
formularbaserede applikationer leveres på sikker vis til dine mobile
medarbejdere. Data kan nemt valideres med en dokumentstyrings- eller
en anden forretningsapplikation direkte i formularen. Det betyder, at
processer gennemføres hurtigere og mere korrekt.
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Stregkodescanning med opslag
Stregkoder hjælper virksomheder med at
udføre arbejdet hurtigere og forbedre dataenes
nøjagtighed. Med NSi Mobile er det muligt at opnå
de samme fordele, når man er på farten. Ved blot
at aflæse en stregkode med din mobile enhed kan
du straks udfylde felter i e-formularer med præcise
data hentet direkte fra virksomhedens database. NSi Mobile understøtter
mange vidt udbredte stregkodetyper, som giver mobile medarbejdere
mulighed for effektivt at udfylde elektroniske formularer til næsten alle
anvendelsesformål.

E-signatur
Bekræftelse af samtykke hvor som helst og
når som helst
Hold virksomheden i gang med elektroniske
signaturer, der skrives og sendes fra mobile
enheder. Med NSi Mobile kan medarbejderne
hurtigt få det nødvendige samtykke til at udføre opgaver, validere
oplysninger og indhente godkendelse. NSi Mobile muliggør nem
underskrivning direkte på mobilenhedens skærm. Ansatte og ledere kan
indsamle og levere de påkrævede godkendelser når som helst og hvor
som helst, så arbejdet kan fortsætte, mens de er på farten.

Geotagging-oplysninger
Få mere viden, når du kender stedet
Opnå en dybere forståelse af stedet, når du
medtager oplysninger om geoplacering efter behov
eller automatisk med mobile dokumenter og fotos.
Brug koordinater til at validere, hvor arbejdet
blev udført. Kontrollér mobil arbejdskraft ved at
gennemgå placeringshistorikken. Slå adressen for en bestemt placering
op ved at pege på den på kortet.

Kører på iOS og Android

Sikker filadgang
Intet behov for ikke-sikret lagring i enheder,
tjenester fra tredjeparter og cloud-lagring
til understøttelse af informationsudveksling
med de mobile medarbejdere. Nu kan mobile
medarbejdere få adgang til virksomhedens
netværk, uanset hvor de befinder sig. NSi Mobiles ”MyFiles” forbinder
medarbejderne med deres netværksforbundne hjemmemappe, så
de opnår sikker adgang til deres filer og delte netværksmapper. Ved
hjælp af NSi AutoStore kan mobile medarbejdere på sikker vis udveksle
oplysninger med virksomhedens content management-systemer.

Sikker mobil udskrivning
Sikker udskrivning – hvor som helst, hvad som
helst og når som helst
Start udskriftsjob fra din smartphone eller tablet,
uanset hvor du befinder dig. Dine oplysninger
venter sikkert i udskriftskøen, indtil du sikkert
frigiver dem til en netværksprinter eller MFD ved at læse printerens
stregkode med din mobile enhed. NSi Mobile sørger for, at oplysningerne
forbliver sikre, indtil der er brug for dem, og det er ikke nødvendigt at
skynde sig hen og hente de fortrolige oplysninger. Med NSi Mobile kan
kontorpersonale, mobile teams og medarbejdere på farten bruge deres
mobile enheder til sikker udskrivning på alle netværksprintere.

Microsoft SharePoint®
Tusindvis af virksomheder bruger Microsoft SharePoint til samarbejde og lagring af oplysninger. Med
NSi Mobile udvides adgang via Microsoft SharePoint® til også at omfatte mobile enheder. Uanset
om du befinder dig på kontoret eller er på farten,
kan du få adgang til de nødvendige filer og levere
oplysninger til dine kolleger. Det er nemt at gennemse, vise, vedhæfte og
udskrive Microsoft SharePoint-dokumenter fra din mobilenhed.

Tovejsdatabaseforbindelse

NSi Mobile er en app, som kører på iOS- og
Android-operativsystemerne. Den udvider de effektive muligheder i disse enheder med intuitive
mobile dataindsamlings- og udskrivningsapplikationer, som er baseret på NSi Autostore- og NSi Output Manager-platformene.

Det er nu nemmere end nogensinde før at slå
oplysninger op om en kunde, en patient eller et
produkt og vise dem på din tablet med NSi Mobile.
Ved hjælp af enkle opslagsfelter kan brugerne
nu returnere værdier gemt i virksomhedens
databaser og anvende dem til indeksering af
data i realtid. Dette minimerer tiden til indtastning af data og risikoen for
forkerte indtastninger.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

BEMÆRK! Den gratis NSi Mobile-app kræver en NSi™ AutoStore®- eller NSi™ Output Manager™platform til alle handlinger. Kontakt din virksomheds it-afdeling, før du downloader og kører denne app.
NSi Mobile fungerer ikke uden de nødvendige systemer i virksomheden. Hvis du vil prøve NSi Mobileappen, kan du downloade den nu og oprette forbindelse til vores demosystem. Besøg
http://www.nsimobile.com/demo, hvis du ønsker yderligere instruktioner.

Apple, Apple-logoet, iPhone og iPod Touch er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA
og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc. App Store er et servicemærke tilhørende
Apple Inc.
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