End-To- End Digitalizace
Ucelené řešení pro sběr, úpravu a uložení dokumentů

V současnosti se v pracovním
procesu setkáváme s množstvím
dokumentů, které jsou nezbytné
pro výkon pracovní činnosti a jejichž
snadné zpracování, přehledná
evidence a dohledatelnost se stávají
cestou k odvedení práce včas
a v požadované kvalitě.

Řešení pokrývá následující oblasti:

End-to-End digitalizace tyto situace
pomáhá řešit díky převedení
dokumentů do jednotné formy
a jejich umístění na jedno společné
místo, ke kterému mají přístup
všichni pověření zaměstnanci
s příslušnými právy, a mohou
tak dokumenty dále evidovat
a doplňovat k nim informace.

Úprava dokumentů
• Vylepšení obrazu (ostření, ořez…)

Sběr dokumentů
• Skenování papírových dokumentů
• Import dokumentů z e-mailových schránek
• Import dokumentů z datových schránek
• Sběr ostatních elektronických dokumentů z různých zdrojů

• Separace (oddělení) dokumentů
• Určení typu dokumentu (faktura, smlouva, formulář…)
• Vytěžování informací (hlavičky faktur, formuláře, žádanky, smlouvy.)
• Ověřování dat proti informacím z Informačních systémů a databází
• Validace vytěžených informací
Uložení dokumentů
Microsoft SharePoint
• Dokumenty je možné ukládat do stávajícího či nově nainstalovaného
prostředí MS SharePoint
IBM Filenet
• Vhodné pro ukládání velkých objemů dokumentů
Alternativní DMS řešení a platformy (ERP, CRM, EPM, …)
aMOSS.mini - předpřipravené řešení na bázi DMS / intranetu
• Přednastavené moduly pro prostředí MS SharePoint
• Připraveno pro okamžité používání
• Umožňuje spouštět a modelovat procesy bez znalosti programování

Modulární řešení
Prostřednictvím našich
řešení se vždy snažíme
zákazníkům ukázat nejlepší
a nejefektivnější cestu
k dosažení požadovaného
cíle - „bezpapírové
kanceláře”. Jsme spolehlivým
a stabilním partnerem
v oblasti digitalizace.

• Možnost přizpůsobení povaze a velikosti zákazníka
• Možnost přizpůsobení ceny a dostupnosti
• V některých případech se může jednat pouze o skenování dokumentů
a ukládání do ”prohledatelného“ PDF formátu a do složek či podsložek
na souborovém systému počítače nebo síťovém disku

Řešení dodáváme na klíč s ohledem na
potřeby našich zákazníků:
• Zmapování prostředí a procesů zákazníka
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• Analýza procesů práce s dokumenty
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• Návrh procesního zpracování digitalizovaných dokumentů
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dokumentů
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Digitalizace a automatické
vytěžování metadat + integrace na
spisovou službu

• Dodávky dokumentových skenerů všech formátů od největších světových
výrobců (Fujitsu, Kodak, Panasonic, Canon, Epson…)
• Dodávky zařízení, která jsou potřebná v procesech digitalizace
dokumentu (tiskárny čárových kódů, čtečky čárových kódů…)
• Dodávky softwarového vybavení od předních světových dodavatelů
(Kofax, IBM, ABBYY…)
• Implementace systémů digitalizace dokumentů
• Úpravy standardních funkcionalit systémů pomocí tzv. customizací na míru
potřebám zákazníka
• Implementace geograﬁcky distribuované digitalizace
• Dodávky All-in-one digitalizace, vše na jednom pracovišti
• Dodávky digitalizace jako služby - outsourcing digitalizace
• Podpora stávajících digitalizačních linek

Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže
Digitalizace a autorizovaná konverze
dokumentů z moci úřední

www.autocont.cz
www.autocont.sk

