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VYTĚŽOVÁNÍ

DOCU-X OCR umožňuje rychle a efektivně zakládat dokumenty a jejich metadata  
v myTEAM®. Díky učícímu se algoritmu postupně zdokonaluje výsledky vytěžení dat.  
Celý proces učení probíhá na pozadí a s přibývajícím počtem zpracovaných dokumentů si 
systém automaticky ukládá nejnovější informace podle typu dokumentu.

Rychlé pořízení záznamů
Systém je založen na algoritmu, který se 
postupně učí a zdokonaluje výsledky vytěžování 
dat. S přibývajícím počtem zpracovávaných 
dokumentů si systém automaticky ukládá 
nejnovější informace podle typu dokumentu 
(šablony) a dle klíčových slov. Pokud je pro 
daného dodavatele zpracován dostatečný počet 
dokumentů, lze nastavit automatický průchod 
dokumentu modulem a může být prakticky 
eliminován ruční zásah obsluhy při vytěžování. 
Poté se automaticky založí nový záznam např. 
faktury přijaté v aplikaci myTEAM®. Libovolné typy dokumentů

Díky učícímu se algoritmu můžete vytěžovat 
libovolné typy dokumentů, např. faktury přijaté, 
objednávky vydané, příjemky, dodací listy, 
technické dokumenty, formuláře a další. Systém 
je schopen se naučit vytěžovat data z různých 
strukturovaných nebo polostrukturovaných 
dokumentů, díky čemuž se výrazně snižuje 
chybovost pořízených dat.

Validace vytěžených dat
Systém podporuje automatickou kontrolu 
vytěžovaných i zadaných údajů s číselníky  
v systému myTEAM®. Pokud je hodnota chybná, 
je vytěžený atribut zvýrazněn a je vypsán 
důvod chyby. Systém umožňuje využívat jak 
přednastavené validace, které jsou nativní 
součástí DOCU-X OCR, tak i validaci na úrovni 
databáze pomocí uložených procedur. Díky tomu 
jsou validace velmi flexibilní a dají se nastavit  
dle požadavků konkrétního dokladu. 

Neomezený počet vstupů
Díky vytěžovaní dokumentů na serveru umožňuje 
systém zpracovávat dokumenty z libovolného 
počtu vstupů (skenovacích pracovišť nebo 
vstupů elektronických dokumentů). Vytěžování 
není vázáno na konkrétní místo, lze ho provádět 
z různých poboček nebo z domu, a to pro 
neomezený počet uživatelů. 

AUTOMATICKÉ VYTĚŽOVÁNÍ DOKUMENTŮ

SYSTÉM DOCU-X OCR

Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry a k vyšší efektivitě s českým softwarem.  
myTEAM® řeší správu dokumentů, řízení projektů, vedení porad a automatizaci  
firemních procesů s podporou práce na dálku. To vše je propojeno konceptem  
úkolů – základních stavebních kamenů každé firemní aktivity.
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myTEAM® je založen na ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové možnosti 
zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi v několika panelech současně, bez nutnosti zavírat konkrétní 
okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů při práci v kanceláři, tak snadnou práci v terénu na 
tabletech nebo mobilních telefonech.

REVOLUČNÍ DESIGN

Systém umožňuje vytěžovat širokou 
škálu údajů a eliminuje ruční zásahy


