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Cyfrowe dokumenty 
pod kontrolą.



ScannerVisionTM to rozwiązanie do 
przechwytywania zeskanowanych 
dokumentów, które automatyzuje ich 
przepływ.   

Dzięki naszemu rozwiązaniu przepływ 
pracy stanowi pomost między 
urządzeniem wielofunkcyjnym lub 
aplikacją biznesową (produkującą 
dokumenty) a miejscem docelowym, 
takim jak folder sieciowy lub aplikacja 
back-end używana przez Twoją 
organizację.  ScannerVision 
automatycznie konwertuje dokumenty, 
wzbogaca je o niezbędne dane 
dostarczone przez urządzenie 
wielofunkcyjne lub aplikację biznesową 
i przechowuje je we właściwym miejscu, 
oszczędzając pieniądze, czas i zasoby. 

To wyzwanie dla każdej organizacji, gdy informacje 
są dostępne tylko na papierze. W dzisiejszym szybko 
zmieniającym się świecie każdy potrzebuje dostępu 
do informacji 24/7.

Dystrybucja i przechowywanie informacji w formie 
papierowej jest nie tylko czasochłonne, ale także 
zasobochłonne. Informacje w formie papierowej są 
obarczone dużym ryzykiem przemieszczenia lub 
zagubienia.

Konwersja informacji papierowych do formatu 
cyfrowego to dopiero pierwszy krok. ScannerVision 
zapewnia dystrybucję informacji cyfrowych do 
właściwej grupy docelowej w organizacji, 
archiwizowanie ich zgodnie z procedurami, przy 
jednoczesnym zapewnieniu, że proces jest 
bezpieczny i łatwy w utrzymaniu, co samo w sobie 
jest wyzwaniem.



Konektory umożliwiają pracownikom wysyłanie 
dokumentów przy użyciu własnego konta, przy 
jednoczesnym zachowaniu zgodności z polityką 
bezpieczeństwa aplikacji. W połączeniu z naszymi 
zaawansowanymi edytorami skryptów, wyrażeń 
i zapytań możesz tworzyć ulepszenia, które spełniają 
Twoje określone wymagania. 

Zastosowania i możliwości, jakie otrzymujesz dzięki 
naszemu rozwiązaniu, są nieograniczone.

ScannerVisionTM dysponuje 
wieloma gotowymi konektorami 
łączącymi z wieloma popularnymi 
systemami ERP i SharePoint, 
Ceyoniqoraz nasz własny DMS - 
DocVolante. 

Pełny 
zakres 
konektorów

Szybko i łatwo wykonuj dowolne zadania na plikach, 
takie jak transmisja plików i komunikacja systemu 
dokumentów za pomocą konektorów łączących silnik 
przetwarzania z zastrzeżonymi systemami zarządzania 
dokumentami i naszym własnym DMS o nazwie 
DocVolante. Przesyłaj dokumenty bezpośrednio do 
wielu serwerów sieciowych, usług internetowych 
i aplikacji innych firm dzięki szerokiej gamie 
dostępnych konektorów.

Warunki
działania
konektora

Warunki mogą być oparte na obecności słowa 
w metadanych, liczbach równych, mniejszych niż itp. 
Wszelkie metadane wyodrębnione z dokumentu mogą 
być wykorzystane niezależnie od tego, czy są to kody 
kreskowe 1D lub 2D, strefowe OCR lub OCR 
pełnoteksowe do określania warunków dla konektorów.

Conditional SEE
(ScannerVisionTM 
Expression Editor)

SEE oferuje pełne wykorzystanie wyrażenia regularnego 
do wybierania części lub nawet modyfikowania 
metadanych przed ich użyciem. SEE pokazuje również 
oczekiwany wynik w czasie rzeczywistym, więc nie musisz 
już zgadywać, jaki będzie wynik twojego wyrażenia. 

W ScannerVision SEE jest jeszcze bardziej innowacyjny. 
Teraz użytkownik będzie mógł zastosować warunki 
w swoim wyrażeniu. 

Rozpoznawanie
Strefowe

Automatycznie przechwytuj dane z określonej strefy 
w dokumencie. Strefę dla wszystkich czterech 
obsługiwanych strefowych funkcji OCR, czyli Zone 
OCR, ICR, MICR i OMR można skonfigurować w tym 
samym interfejsie przy użyciu tego samego 
przykładowego dokumentu (który jest 
przechowywany w szablonie) i na wielu stronach! 
Teraz możesz również nazwać swoje strefy! To 
znacznie ułatwia identyfikację różnych stref.

Kody kreskowe
oraz
Kody QR 

ScannerVisionTM może wyodrębnić informacje z kodów 
kreskowych 1D i 2D do wykorzystania w metadanych lub 
dodać kody kreskowe do zeskanowanych dokumentów w 
celu łatwiejszego późniejszego przetwarzania. Możliwe jest 
określenie zaawansowanych ustawień dla każdego 
indywidualnego kodu kreskowego, a także dostarczenie 
przykładowych danych, które następnie pojawią się 
automatycznie w SEE jako dane znacznika, gdy używane są 
metadane.

ScannerVisionTM

Rozpoznawanie formularzy

Funkcja rozpoznawania formularzy automatycznie 
zidentyfikuje każdy dokument i przetworzy go przy 
użyciu odpowiedniego szablonu workflow. Nie ma 
potrzeby używania różnych przycisków ani 
tworzenia różnych kategorii, funkcja 
rozpoznawania formularzy wykona tę pracę 
automatycznie, przyspieszając i ułatwiając proces. 
Formularze są nieograniczone, a proces tworzenia 
formularzy jest całkowicie automatyczny.



Masz pełną kontrolę nad tym, ile zasobów 
obliczeniowych ScannerVision ma być wykorzystanych 
przez system i decydujesz, jak szybko powinien 
działać. Nasze rozwiązanie usprawnia złożone obiegi 
dokumentów w łatwy w zarządzaniu proces. 

Zapewnia najlepszy stosunek wydajności do wartości 
w porównaniu z innymi produktami na rynku.

Dzięki ulepszonemu silnikowi 
przetwarzania równoległego 
aplikacja może przetwarzać wiele 
dokumentów jednocześnie i 
skrócić czas przetwarzania o 
połowę, zapewniając oszczędność 
czasu i środków.

Konektory
dwukierunkowe

Przeglądanie na żywo w stosunku do części aplikacji. 
Konektory dwukierunkowe umożliwiają wybranie 
z listy dokładnego folderu lub biblioteki 
z ostatecznej strony wyjściowej w czasie 
rzeczywistym. Jeśli połączysz tę opcję z nowym 
modułem rozpoznawania formularzy, możesz 
stworzyć naprawdę zaawansowany workflow, 
a jednocześnie jest on naprawdę przyjazny dla 
użytkownika! Większa efektywność przy mniejszym 
wysiłku. 

Rozpoznawanie 
Strefowych 
Kodów kreskowych

Skanuj w poszukiwaniu wszystkich kodów na stronie, 
czytaj i wyświetlaj symbolikę dla danego kodu 
kreskowego. Strefy można tworzyć automatycznie 
i można im przypisać unikalny znacznik metadanych 
oraz inne ustawienia strefy kodu kreskowego.

Cyfrowy podpis 
dokumentu PDF

Podpisuj cyfrowo dowolny dokument przetwarzany 
przez serwer ScannerVision™. Każdy proces można 
łatwo ukończyć, dołączając podpis cyfrowy oraz 
znacznik czasu wydany przez upoważniony podmiot. 
Podpis cyfrowy umożliwia użytkownikom 
podpisanie dowolnego przetworzonego dokumentu 
(format PDF). Dokumenty można podpisywać 
podpisem cyfrowym dostarczonym przez 
administratora.

Silnik
Przetwarzania
Równoległego

ScannerVisionTM jest w stanie przetwarzać więcej 
niż jeden dokument w tym samym czasie, 
korzystając z dodatkowych procesorów 
dokumentów. Gdy w kolejce znajdują się 2 lub 
więcej dokumentów do przetworzenia, każdy 
procesor pobierze jeden dokument z kolejki 
i przetworzy go. Spowoduje to znaczne skrócenie 
czasu przetwarzania, a prędkość zostanie 
pomnożona przez liczbę dostępnych procesorów.



Single
Sign-on
Functions

Połącz serwer ScannerVision z szeroką gamą 
oprogramowania księgowego i zabezpieczającego, 
takiego jak Papercut, Equitrac, MyQ, KYOCERA Net 
Manager lub aQrate. Funkcja jednokrotnego 
logowania sprawi, że proces uwierzytelniania 
będzie łatwy i bezpieczny. Użytkownicy będą mogli 
uwierzytelniać się w dowolnym z tych programów 
i mieć natychmiastowy dostęp do własnych 
przepływów pracy w kliencie ScannerVision 
Embedded.

Importowanie użytkowników
& Sync

Importuj użytkowników z plików Microsoft Active 
Directory (AD), CSV (CSV) i baz danych (DB). 
Użytkownicy mogą nawet planować importy za 
pomocą harmonogramu zadań systemu Windows. 
Importowanie instancji można zaplanować 
indywidualnie z poziomu odpowiedniego ekranu 
konfiguracji lub można zaplanować import instancji 
na żądanie. Wszystkie źródła importu oferują zestaw 
opcji, które umożliwiają zdefiniowanie zachowania 
określonego źródła importu.

Licencjonowanie
Użytkowników

Podłączanie urządzeń wielofunkcyjnych do 
ScannerVision™ zwykle wymaga wielu licencji dla 
każdego adresu IP. Licencjonowanie oparte na 
użytkownikach, które obecnie ma zastosowanie 
tylko do aivika, użytkownik może jednocześnie 
korzystać z dwóch typów klientów aivika: PC 
i mobile. Dzięki temu użytkownik może pracować 
na różnych urządzeniach w dowolnym miejscu 
i czasie.

Dzięki temu, po zidentyfikowaniu użytkownika 
w ScannerVision, wszystkie działania w przepływie 
pracy będą logicznie wykonywane jako ten 
użytkownik. Oznacza to, że SharePoint, DropBox, 
DocVolante Connector, NetDocuments itp. (i w tym 
przypadku każdy konektor) będą przesyłać 
dokumenty jako użytkownik, a nie administrator 
systemu – jak to ma miejsce obecnie.

Tokeny uwierzytelniające wszystkich tych systemów 
będą bezpiecznie przechowywane w bazie danych 
ScannerVision, a użytkownik będzie mógł je 
skonfigurować z własnego komputera. Administratorzy 
systemu nie będą musieli angażować się w ten proces.

Pojedyncze logowanie (Single Sign-
on) do wszystkich konektorów, list 
wyboru i klientów. Użytkownik 
zalogowany w urządzeniu 
wielofunkcyjnym będzie również 
zalogowany w SharePoint, DropBox 
i innym dowolnym konektorze.



ScannerVisionTM Przetwarzanie
• ScannerVision profesjonalny silnik OCR
• SkanerVision Advantage OCR Engine
• Wybór formatu wyjściowego (BMP, GIF, JPEG,
JPEG2000, PCX, PDF, PNG, PS, TIFF, WMF, DOC, XLS, RTF,
SPDF, PDF/A, XPS)
• Przetwarzaj wiele dokumentów jednocześnie
• Informacje podsumowujące plik mogą być
generowane z metadanych dla każdego dokumentu
• Moduł kompresji ABC
• Odczyt kodów kreskowych 1D (w tym dzielenie
dokumentów)
• Odczyt kodów kreskowych 2D (w tym dzielenie
dokumentów)
• Pisanie kodów kreskowych 1D i 2D
• Eksportowanie wartości metadanych i  OCR-owanie
tekstu do XML/TXT/ CSV i HTML
• Moduł rozpoznawania formularzy
• Moduł ustawień przetwarzania obrazu (w tym
usuwanie pustych stron, usuwanie obramowań itp.)
• Moduł adnotacji do dokumentu (wstaw znaki wodne
i konfigurowalne stemple na podstawie metadanych)
• Narzędzie ScannerVision Expression Editor
zawierające warunkowe wyrażenia metadanych
• Strefowy silnik OCR z niestandardowymi polami
metadanych i kompatybilnością z wielostronicowymi
dokumentami
• Moduł optycznego rozpoznawania znaków
(kompatybilny z Zone OCR)
• Moduł rozpoznawania znaków atramentu
magnetycznego (kompatybilny ze strefowym OCR)
• Inteligentne rozpoznawanie znaków (ICR)
(kompatybilne z Zone OCR)
• Powiadomienia e-mail z możliwością dostosowania
przez użytkownika

Dane ogólne
• Pełny interfejs użytkownika, w tym konektory i moduły
• Narzędzie do importu/eksportu przepływu pracy
• ScannerVision 7 lub 8 automatyczna konwersja przepływu pracy
• Automatyczne sprawdzanie integralności przepływu pracy
• Ekran kastomizacji usług profesjonalnych
• Podpisana i zaszyfrowana baza danych konfiguracji
• Equitrac, PaperCut, MyQ / Kyocera Net Manager / 

uwierzytelnianie aQrate / jednokrotne logowanie
• Interfejs użytkownika do zarządzania tysiącami użytkowników 

i klientów
• Wybór języka
• Interfejs użytkownika chroniony hasłem
• Rejestrowanie wielopoziomowe
• Zdalne wdrożenie do urządzenia wielofunkcyjnego (konkretna 

marka)

ScannerVisionTM Przechwytywanie
• Przechwytywanie dokumentów ze struktury Hot-Folder (w tym 

podfolderów)
• Przechwytywanie ze źródła FTP
• Przechwytywanie ze źródła e-mail, serwerów POP3, IMAP 

(z obsługą SSL)
• Przechwytywanie z urządzeń zgodnych ze standardem TWAIN
• Przechwytywanie z urządzeń mobilnych (Android i iOS)
• Edycja obrazu, tj.: obracanie, odwracanie, przycinanie, zmiana 

rozmiaru itp.
• Podgląd zeskanowanego dokumentu (desktop/urządzenie 

mobilne)
• Kyocera, Triumph-Adler, UTAX, FujiXerox, HP, Epson, Sharp, 

Canon ScanFront 400 i Ricoh, klient wbudowany, klient sieciowy 
• Elastyczne przechwytywanie stref w celu automatycznego 

wypełniania metadanych (przy użyciu wbudowanego silnika 
OCR)

• Tworzenie listy wyboru z wielu źródeł (SQL, SML, LIST, BROWSE, 
VBS, CONNECTOR, C#)

• Timer procesu przechwytywania
• Przechwytywanie wielokrotne
• Import użytkowników Active Directory/LDAP i CSV

Dystrybucja/Przechowywanie
• Warunkowe/Wieloinstancyjne konektory
• Standardowe konektory: Window File System, SQL, eMail, 

WebDAV, File Transfer Protocol (FTP), VBscript, Jscript, 
Powershell, C#

• Konektory opcjonalne*: DocVolante, NetDocuments, M-
Files, xplan, UNIT4 Cura, Hyarchis, Evernote, MyDoc, iCAB, 
Docuware, Dropbox, SharePoint (online), Google Drive,
Sage One, SV One Lite, DocQuijote, Exact, AFAS, Ceyoniq, 
Xplan, eDocPro, Objective, FileDirector, ChipSoft, HiX, 
Nedap ONS, Plancare, Regas

*w zależności od typu licencji

Specyfikacja



Przedstawiciel w Polsce

Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel: (22) 536 08 00
e-mail: handlowy@arcus.pl

www.arcus.pl

Skontaktuj się z nami

Arcus S.A. Oddział Regionalny Łódź
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
(42) 203 14 12
handlowy.lodz@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Wrocław
ul. Robotnicza 40
53-608 Wrocław
(71) 723 16 35, 669 660 014
handlowy.wroclaw@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Katowice
Ul. Obroki 70 B
40-833 Katowice
(32) 72 97 483, 603 387 037
handlowy.katowice@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Lublin
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
(22) 536 08 91

Arcus S.A. Oddział Regionalny Poznań
ul. Metalowa 3
60–118 Poznań
(61) 648 24 65
handlowy.poznan@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Bydgoszcz
ul. Sokola 3 (wejście od ul. Wojska 
Polskiego 4)
85-172 Bydgoszcz, 607167618
handlowy.bydgoszcz@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Gdańsk
ul. Kartuska 314
80–125 Gdańsk
(58) 305 11 61, 603 089 240
handlowy.gdansk@arcus.pl


