
Zwiększamy  efektywność  
firm, wdrażając  inteligentny 
proces obiegu dokumentów 
oparty na automatyzacji 
i robotyzacji.

docuso�t.pl

Zaoszczędź czas i zwiększ 
efektywność pracy!

Wraz z postępującą digitalizacją coraz 
więcej firm decyduje się na optymalizację 
procesów biznesowych i staje przed wybo-
rem najlepszego systemu.
Poznaj możliwości Vario.SmartOCR. 

Skanowanie z urządzenia

Przetestuj za darmo 
wersję demo!

Masz już dość 
przepisywania treści z 
obrazów dokumentów?
Vario.SmartOCR 
zrobi to za Ciebie!

Aby rozwiązać problemy biznesowe 
naszych klientów, stworzyliśmy rewolucyj-
ny system Vario.SmartOCR.

Unikalność rozwiązania polega na tym, że 
treść dokumentu jest rozpoznana bez zaan-
gażowania operatora. Obraz rozpoznanego 
dokumentu da Ci m.in. możliwość skopio-
wania tekstu, jak również jego edycję. 

Vario.SmartOCR rozpoznaje treść doku-
mentu po zeskanowaniu go zarówno za 
pomocą urządzenia (skaner, urządzenie 
wielofunkcyjne), jak i ze zdjęcia zrobione-
go smartfonem.

Automatyczne OCR

Konwersja do 
przeszukiwalnego .pdf

Dwa żródła dokumentu 
.pdf oraz .docx

Separacja po kodzie 
kreskowym/barcode

Moduł Vario.SmartOCR jest rozszerzeniem 
Vario.SmartDocs lub Vario.SmartFlow. 



Przetestuj za darmo 
wersję demo!

Jak to działa?

Badanie Deloitte wykazało, że organizacje, 
które przyjęły RPA, odniosły sukces 
w zakresie poprawy zgodności (92%), 
lepszej jakości/dokładności (90%), 
zwiększenia produktywności (86%) 
i redukcji kosztów (59%).

Robotic Process 
Automation (RPA) to technologia 

umożliwiająca automatyzację ustrukturyzowa-
nych, powtarzalnych i rutynowych czynności 

biurowych, wykonywanych przez Twoich 
pracowników z użyciem myszki i klawiatury 

w jakimkolwiek systemie IT.

Z Vario.SmartOCR możesz wyszukać konkretną frazę w tekście zeskanowanego 
dokumentu, a w celu modyfikacji treści nie musisz przepisywać całego tekstu do 
nowego pliku MsWord, gdyż system daje możliwość skonwertowania pliku do postaci 
przeszukiwalnego .pdf, jak i edytowalnej w MsWord.

Vario.SmartOCR został 
stworzony jako odpowiedź 
na rzeczywistość biznesu

Skanuj dokument z dowolnego urządzenia. Dzięki odpowiedniej konfiguracji możesz 
przesłać skanowany dokument bezpośrednio do systemu, który automatycznie trafi 
do określonego folderu.



Przestuj za darmo 
wersję demo!

Skanowanie faktur

Vario.SmartOCR usprawnia 
skanowanie faktur zawiera-
jących kod kreskowy (bar-
code). W przypadku paczki 
takich faktur system sepa-
ruje każdą fakturę do od-
dzielnego pliku.

Korzystaj z automatycznego OCR
Każdy zeskanowany dokument wprowadzony do 
systemu zostaje automatycznie rozpoznany pod 
kątem treści oraz kodu kreskowego, jeżeli 
takowy widnieje na dokumencie.

Praca z dokumentem bez ograniczeń
Rozpoznany dokument zostaje skonwertowany 
do postaci przeszukiwalnego .pdf, dzięki czemu 
z jednego widoku jesteśmy w stanie zaznaczyć, 
skopiować i wyszukać konkretny tekst w doku-
mencie.

Dwa źródła dokumentu
Skonwertowany plik oprócz formatu .pdf 
dostępny jest również jako .doc. Pozwala nam 
również na edytowanie tego samego dokumen-
tu bez zbednego przepisywania treści czy uru-
chamiania dodatkowego licencjonowanego 
oprogramowania.

Separacja po kodzie kreskowym/barcode
Dokumenty, które skanujemy mogą zawierać 
kod kreskowy. Vario.SmartOCR nie tyle prze-
chwytuje barcode, ale w przypadku paczki 
dokumentów oznaczonej kodem kreskowym, 
separuje każdy dokument do oddzielnego pliku, 
zmieniając obraz na przeszukiwalny .pdf. Nie 
dotyczy tylko faktur, ale obsługuje wszystkie 
dokumenty barcode. 

Wypróbuj wersję demo i poznaj 
możliwości Vario.SmartOCR!

Bądź smart i skontaktuj się z nami!

ARCUS S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
e-mail: handlowy@arcus.pl

Producentem Vario.SmartOCR jest Docuso�t sp. z o.o. z Grupy Arcus. 


