Automatisk postfordeling med TaxonMail og OS2KLE
Email
e-Boks, virk.dk
Indscannet post
Digital post

I/O-manageren
henter og modtager
post.

I/O-manageren
sender en kopi
til TaxonMail.

I/O-manageren
videresender
posten.

TaxonMail modtager en kopi af emailen og klassificerer efter
KLE/OS2KLE, udtrækker CPR/CVR-numre og finder mailens
modtager. De fundne metadata returneres til I/O-Manageren.

TaxonMail modtager og sorterer mails
- 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen

TaxonMail arbejder sammen med jeres I/O-manager

TaxonMail analyserer og fordeler over 80% af jeres post

for hver mail. Indholdet af mailen konverteres til tekst og

automatisk.

analyseres og resultatet returneres til I/O-manageren.

TaxonMail udstiller et web API som jeres I/O-manager kalder

Hver mail bliver modtaget, analyseret og opmærket i
løbet af få sekunder. Derefter bliver de fordelt efter

Indbygget adressebog

jeres adressebog.

TaxonMails indbyggede adressebog styrer fordelingen af

Med TaxonMail bliver alle indkommende mails fordelt

mails til de korrekte modtagere.

med det samme. Det nedbringer sagsbehandlingstiden.
Med automatisk postfordeling reduceres antallet af
øjne, der læser indholdet af mails.

Få en demonstration af TaxonMail

Vedhæftede filer i MS Word, PDF og OCR

Kontakt Taxon ApS på:
Tlf. 23 90 54 00 eller kontakt@taxon.dk

TaxonMail læser de vedhæftede filer i de gængse
dokumentformater samt afsender- og modtageradresser, emnelinie og body.
Selv vedhæftede emails med deres vedhæftede filer

Statistik på de analyserede mails

bliver læst – uanset dybde.

Man kan altid se resultatet af analysen for hver mail. Her kan

TaxonMail har et indbygget OCR modul, så også

I også løbende følge med i analysens kvalitet.

indscannede dokumenter bliver analyseret.
Præ-journalisering
Fordeling på CPR, CVR eller jeres helt egne regler

Det fundne KLE nummer samt eventuelle CPR/CVR

TaxonMail har en række moduler indbygget til ekstra

numre sendes videre med mailen, så andre systemer

fordeling efter jeres egne regler, som f.eks. at splitte

kan genbruge oplysningerne.

et emne op efter fødselsdato eller nummerplade.
TaxonMail kan også udtrække sagsnumre.

Support og drift

Hvis I har brug for specifikke moduler, kan de nemt

Taxon giver jer ubegrænset support og drift på TaxonMail, det

tilføjes.

underliggende system og jeres lokale OS2KLE.
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