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DOCU-X OCR
Již nemusíte přepisovat data z Vašich dokumentů!

Přínosy

Co je DOCU-X OCR?

Systém pro vytěžování dat

DOCU-X OCR je systém pro automatické vytěžování (rozpoznávání) požadovaných

ze skenovaných nebo

údajů z naskenovaných a elektronických dokumentů. Díky DOCU-X OCR odpadá

elektronických dokumentů

nutnost údaje z dokumentů přepisovat např. do informačního systému.

DOCU-X OCR Vám zajistí

Nejčastěji zákaznící využívají DOCU-X OCR na vytěžování dat z přijatých faktur,

zrychlení a zjednodušení práce

objednávek, dodacích listů a formulářů.

při pořizování dat.
Snížení pracnosti při
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Reference

Učící se algoritmus
Systém je založen na algoritmu, který se postupně učí a zdokonaluje výsledky
vytěžování dat z 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 proces
učení probíhá zcela automaticky na pozadí tak, aby z pohledu uživatele byl systém
maximálně jednoduchý.

Libovolné typy dokumentů
Díky učícímu se algoritmu můžete vytěžovat libovolný typ dokumentů, např. faktury,
objednávky, příjemky, dodací listy, technické dokumenty, formuláře a další. Systém je
schopen se naučit vytěžovat data z jakýchkoliv strukturovaných nebo
polostrukturovaných dokumentů.

HW a SW
požadavky
DOCU-X OCR Server:

DOCU-X-OCR

SK ENOVAC Í P R ACOVI ŠTĚ

Dual Core 2 GHz
AU TOMATI CK É ZP R ACOVÁ N Í

4 GB RAM

VA LI DAČNÍ P R ACOVIŠ TĚ

AU TO MAT I CKÝ E X P O R T

DOKU M ENTŮ

20 GB HDD
ELEK TRONI CK É D OK U M EN T Y

Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2

Validace vytěžených dat
Systém umožňuje automatickou validaci (kontrolu) vytěžených i zadaných údajů.
Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole hodnoty ve Vašem ERP

SQL Server 2008 R2 Express
nebo vyšší
SQL Server 2012 Express
nebo vyšší

systému. Pokud je hodnota chybná, je vytěžený atribut zvýrazněn červeně a je
vypsán důvod, proč je daná hodnota nesprávná.

Neomezený počet uživatelů i vstupů

SQL Server 2014 Express
nebo vyšší

Díky vytěžování dokumentů na serveru umožňuje systém zpracovávat dokumenty

Microsoft Internet Explorer
10 nebo vyšší

dokumentů) a zpracovávat je opět na libovolném počtu pracovišť nebo poboček,

DOCU-X OCR Klient:
Dual Core 2GHz
4 GB RAM
10 GB HDD
Filesystem NTFS
Rozlišení 1280x1024
Windows 7 Professional,
Ultimate, Enterprise x86/x64
nebo vyšší

ERPIO s.r.o.

Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
tel. (+420) 774 020 359
e-mail: dms.ecm@erpio.cz
www.mobile-team.eu

z libovolného počtu vstupů (skenovacích pracovišť nebo vstupu elektronických
a to neomezeným počtem uživatelů.

Integrace s Vaším systémem
Propojení OCR s informačním systémem umožňuje přímé uložení záznamů ve
Vašem IS za použití vytěžených textů. Tímto odpadá nejen složité přepisování textů
z dokumentů, ale také manuální vytváření a ukládání záznamů v IS.

