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DOKUMENT

POZNAJ APLIKACJĘ NA KOMPUTER I URZĄDZENIA DRUKUJĄCE, 

papierowych oraz ich postaci elektronicznych

Aplikacja może obsługiwać różne typy dokumentów m.in.:
faktury, kosztorysy, noty, listy przewozowe, dokumenty PZ, WZ
i wiele innych
System zaczytuje, interpretuje, sprawdza i przesyła dane
do systemów trzecich (np. ERP, f/k, systemy branżowe itd.) 
lub do uniwersalnych plików wymiany (excel, jpk_fa)

Aplikacja rozpoznaje dokumenty krajowe
i zagraniczne (m.in. alfabet rosyjski i in.) 
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ZASADA DZIAŁANIA
 Na urządzeniu skanującym kładziemy jeden dokument lub plik 

dokumentów. W przypadku faktur dokumenty nie muszą być w żaden 
sposób separowane (kodem kreskowym lub czystą kartką), gdyż
system może identyfikować pierwszą i ostatnią stronę dokumentu.

• Dane z dokumentów zostają automatycznie rozpoznane 
i zaczytane do systemu. Czynność ta zajmuje kilkanaście sekund. 
OCR może być zainstalowany na infrastrukturze IT klienta
lub wykorzystywać usługę udostępnioną na chmurze.

• W przypadku faktur system interpretuje i weryfikuje zaczytane
dane m.in. poprzez sprawdzenie sum kontrolnych, porównanie
wyniku zaczytania z danymi w innych systemach np. systemie

• Aplikacja umożliwia eksportowani poprawnie zweryfikowanych
danych do różnych formatów lub bezpośrednio do systemów
trzecich takich jak systemy ERP, finansowo-księgowe,
Elektronicznego Obiegu Dokumentów i innych
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FUNKCJONALNOŚCI   ReadIT OCR:

 Rozpoznawanie danych z obrazów dokumentów
na podstawie reguł i szablonów

•

     Podgląd dokumentów i zidentyfikowanych stref 
danych z możliwością ich korygowania przez operatora 

Automatyczne sprawdzanie rozpoznanych danych

Kontrola duplikatów

Weryfikacja danych w odniesieniu 
do danych referencyjnych

Zautomatyzowana identyfikacja miejsc 
separacji poszczególnych dokumentów

DOKUMENT

księgowym lub bazach danych GUS, VIES lub Ministerstwa Finansów 
(biała lista)
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