Řešení pro vytěžování dat
DOCU-X OCR
AUTOMATICKÉ
VYTĚŽOVÁNÍ, VALIDACE
A EXPORT DAT
Z NASKENOVANÝCH
NEBO
ELEKTRONICKÝCH
DOKUMENTŮ PRO MALÉ
A STŘEDNÍ PODNIKY?
Zpracováváte do 5000 dokumentů
ročně a chcete tento proces
automatizovat? Chcete redukovat
časovou a ﬁnanční náročnost
zpracování dokumentů? Zvýšit
kvalitu a dostupnost podnikových
dat?

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ
DOCU-X OCR!

DOCU-X OCR
DOCU-X OCR je řešení pro automatizované vytěžování dat (číslo faktury,
variabilní symbol, DUZP apod.) z naskenovaných nebo elektronických
dokumentů metodou OCR (Optical Character Recognition) prostřednictvím
algoritmu, který s přibývajícím počtem dokumentů zpřesňuje výsledky
hledání jednotlivých údajů. Díky tomuto modulu odpadá nutnost přepisování
dat z papírového nebo elektronického dokumentu do vašeho ERP systému.

Automatické vytěžování údajů
Systém je založen na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje
výsledky vytěžování dokumentů. S přibývajícím počtem zpracovávaných
dokumentů si systém automaticky ukládá nejnovější informace podle
typu dokumentu (šablony) a při zpracování vybírá vždy nejlepší umístění
jednotlivých hodnot pro vytěžení. Celý algoritmus pracuje na pozadí
a uživatel do něj nemusí vůbec zasahovat.

Automatická validace vytěžených údajů
Systém umožňuje automatickou validaci (kontrolu) vytěžených i zadaných
údajů. Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole hodnoty,
a pokud je hodnota chybná, je zakázán export celého dokumentu a atribut
je zvýrazněný červeně.
Současně je u atributu vždy vypsán důvod, proč je jeho hodnota nesprávná,
například, že zadané IČ neexistujte v databázi vašeho ERP. Pokud je údaj
zadán správně, je vybraný atribut zvýrazněný zelenou barvou.

Export a integrace s dalšími systémy
Celý modul DOCU-X OCR je navržen tak, aby jej bylo možné integrovat
s libovolným informačním systémem. Nejčastějším užitím je zpracování
dokumentů na vstupu, kdy DOCU-X OCR odesílá informace o zpracovaném
dokumentu do informačního systému (např. založí nový záznam došlé
faktury) a samotný dokument odešle k archivaci do systému pro správu dokumentů.

OCR Server
PŘÍNOSY
• Redukce ﬁnančních
nákladů
• Redukce časové
náročnosti při zpracování
dokumentů

DOCU-X OCR je serverové řešení, vytěžování dokumentů probíhá vždy
pouze na serveru. Pořizování (skenování) dokumentů tak můžete realizovat
na mnoha pobočkách a lokalitách ﬁrmy, jejich zpracování však probíhá
centrálně, čímž odpadá nutnost pořizování velkého počtu licencí pro více
skenovacích pracovišť.

Proces zpracování dokumentů
DOCU-X OCR

• Zvýšení kvality vstupních
dat - snížení chybovosti,
validace dat s vaším ERP

Skenovací pracoviště

• Rychlejší a snazší import

Automatické zpracování
dokumentů

Validační pracoviště

Automatický export

dat do systému
• Možnost vzdáleného

Elektrovické
dokumenty

skenování a veriﬁkace
• Vytěžování libovolného typu
dokumentu

Digitalizované dokumenty jsou naimportovány do systému, kde jsou
automaticky zpracovány. Vytěžená a zvalidovaná metadata jsou společně
s náhledem dokumentu zobrazena ve validačním klientovi. Uživatel provede
kontrolu problémových položek a odešle dokument do exportu.

www.autocont.cz
www.autocont.sk

