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RÖGZÍTSE A DOKUMENTUMOKAT
EGYENESEN AZ ÜZLETI ALKALMAZÁSÁBA

SZKENNELJEN,
VÁLOGASSON,
INDEXELJEN,
KONVERTÁLJON

Vállalkozása számos formátumban, számtalan csatornán
keresztül fogad dokumentumokat. Ezek többsége olyan
fontos üzleti információt tartalmaz, amelyet az Ön vállalati
rendszerébe kell eljuttatni, hogy az üzlet folyamatos
maradjon, valamint a további dokumentumfeldolgozás és
munkafolyamatok is elindulhassanak.

IRISPOWERSCAN™

Az IRISPowerscan™ esetében egy olyan dokumentum digitalizáló megoldást választ, amely nemcsak az üzleti
szempontból elengedhetetlen információkat nyeri ki, hanem
az Ön üzleti alkalmazásába továbbítja dokumentumokat és
a kinyert adatokat.

Felhőalapú technológiák

Többcsatornás rögzítés és nagy sebességű
szkennelés – Egy vállalat számtalan csatornán keresztül
– e-mail, fájlok, csatolmányok – kaphat kritikus üzleti
információkat. Az IRISPowerscan™ egyetlen megoldást
kínál ezek feldolgozására. A program támogatja a
legnépszerűbb szkennereket (Canon®, Kodak®, Fujitsu®,
Hewlett Packard®, Panasonic® és Inotec® stb.) és
interfészeket (Twain, ISIS, VRS); a dokumentumokat
rögzítheti egy multifunkciós nyomtatóval vagy
automatikusan importálhatja az IRISPowerscan™ által
figyelt mappákból; ezen felül felhő alapú tárhelyekből
(pl. Box, Dropbox, Evernote, OneDrive,
Google Drive vagy SharePoint) is importálhat fájlokat.

100% saját fejlesztés a
független és rugalmas
együttműködésért

Rugalmas árazás:
Licensz, előfizetés,
tranzakció alapú

Igazodik az igényeihez és a
pénzügyi lehetőségeihez

A hatékony képjavító funkciók kiigazítják a kép kontrasztját
és fényességét, kiegyenesítik a ferdén szkennelt oldalakat,
eltávolítják a nemkívánatos pixeleket, képeket választanak
szét vagy egyesítenek...
Fejlett válogatás – Az IRISPowerscan™ több technikát
is használ arra, hogy szétválogassa a beérkezett
dokumentumokat, ilyen például a vonalkód, a patch kód,
az OCR/ICR zónák, kulcsszavak felismerése,
színérzékelés, és szabad szövegkeresés reguláris
kifejezésekkel.

Világszerte már több mint 5000
ügyfél választotta az IRIS intelligens
dokumentumfelismerő szoftverét
(IDR).
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Az IRISPowerscan™ másik hasznos funkciója az
IRISFingerprint™ névre hallgató hatékony elrendezésfelismerő technológiája, amely megjegyzi a különféle
dokumentumtípusok elrendezését, majd a szövegek,
címkék, vonalkódok vagy más hagyományos eljárás
nélkül azonosítja a dokumentumok fajtáit.
Nagy pontosságú indexelés – A dokumentumok
azonosítása után az IRISPowerscan™ nekilát a
szükséges információk kinyerésének. A többféle indexek
felismeréséhez többféle technológiát alkalmaz: többek
között OCR-t, ICR-t, vonalkódokat és patch kódokat.
Validálás egy kattintással – Az IRISPowerscan™
hatékony validáló technológiája biztosítja arról, hogy a
szkennelt dokumentumról kinyert információ 100%-ig
megbízható, mielőtt azt továbbítaná az üzleti
alkalmazásába. A felhasználói felületen elérhető egyszerű
eszközökkel és technikákkal – drag&drop OCR,
gyorsbillentyűk, automata zoomolás... – gyorsan és
könnyedén validálhatja az adatokat.
Díjnyertes OCR és PDF tömörítés – Az IRIS legújabb
OCR motorja több mint 130 nyelven írt karaktereket képes
felismerni. A teljes oldal felismerése után a bemeneti
dokumentumot rengeteg formátumba konvertálhatja:
PDF, PDF/A, hiper-tömörített PDF vagy PDF/A, XPS,
RTF, XML, CSV, egy- vagy többoldalas TIFF, BMP,
JPEG, PNG, PDF kép.

•

Könnyen megoszthat,
rögzíthet, validálhat és
exportálhat projekteket több
munkaállomásra is
ELŐNYÖK
Értékes időt takaríthat meg
Csökkentheti a manuális
feldolgozásból származó
hibákat
Könnyű konfiguráció
Könnyű exportálás az
üzleti alkalmazásba
64 bites architektúra az
egyedülálló teljesítményért
Gyorsabban és
biztonságosabban őrizhet
és kereshet
dokumentumokat

Exportálás: egyszerű, személyre szabható integrációs
platform – Az IRISPowerscan™ az IRISConnect ™
Toolbox kiegészítővel a dokumentumot és a kritikus
információt a rendszer mappáiba, e-mailbe, nyomtatóra,
az IRIS Central-Management funkciójára vagy más,
harmadik féltől származó alkalmazásra küldheti.
Az IRISConnect™ SharePoint-hoz, Therefore-hoz,
FTP-hez, ODBC-hez, CMIS-hez, valamint felhő alapú
szolgáltatásokhoz (pl. Box, Dropbox, Evernote, Google
Drive és OneDrive) alkalmas konnektorokkal is elérhető.

„Az IRISPowerscan-nel
digitális munkafolyamatokat
alakíthattunk ki, amely időt
takarít meg, és megkönnyíti
a vállalaton belüli
információáramlást.”

Szövegkereső – A szövegkeresővel és a reguláris
kifejezés generátorral könnyedén rákereshet az adott
oldalon valamilyen kulcsszó mellett elhelyezkedő adatra.

– Christophe Godart –
ICT Director Solidaris
(Mons, Belgium) -

RUGALMAS ARCHITEKTÚRA ÉS INTUITÍV
KEZELŐFELÜLET
Az üzleti igényeknek és a pénzügyi keretnek megfelelően
az IRISPowerscan™ több verzióban is elérhető.
Bármelyik konfigurációt is választja, az IRISPowerscan™
minden esetben egy felhasználóbarát programot jelent:
•

Minimális betanulási idő

•

Könnyű navigációs mód a dokumentumok
hatékony szkenneléséhez, megtekintéséhez,
módosításához és feldolgozásához

•

E-mail értesítések

•

Részletes kezelői ablak, ahol beállíthatóak az
összetett konfigurációk, és ahol a projekt teljesen
személyre szabható
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KAPCSOLAT

RÓLUNK

IRIS AG
Heussstrasse 23
52078 Aachen
Németország
Tel: +49 (0) 241 920350
info-de@iriscorporate.com

Az Image Recognition Integrated Systems (IRIS) a
tartalomfeldolgozó technológiák piacvezető szolgáltatója. Az IRIS
automatikus számla - és megrendelés-feldolgozási, HR-es és
szállítói nyilvántartási megoldásokat, valamint esetkezelést kínál a
jogi, egészségügyi és pénzügyi szektorban.

IRIS SA
Rue du Bosquet, 10
1348 Louvain-la-Neuve
Belgium
Tel: +32 (0) 10 45 13 64
info-de@iriscorporate.com
IRIS INC.
955 NW 17th Avenue, Unit A
Delray Beach, FL, 33445
USA
Tel: +1 (561) 404 2690
info-de@iriscorporate.com
Canon Hungária Kft.
1031. Budapest Záhony u. 7.
digitaltransformation@canon.hu

Az IRIS adat-és információkinyerő technológiákat és megoldásokat
is kínál, amelyek elengedhetetlenek az üzleti folyamatokhoz.
A vállalat célja az adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése
a működési költségek csökkentése mellett.
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