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Díky ScanFlow Invoices odpadá nutnost manuálního přepisování a ukládání dokumentů. 
Data z naskenovaného nebo elektronického souboru jsou automaticky zpracována 
a ověřena. Urychluje se tak celý proces vytěžování dokumentů až o 80 % a s nulovou 
chybovostí.

ScanFlow Invoices je systém pro automatické vytěžování dat z dokumentů, jako 
jsou faktury, objednávky, dodací listy a formuláře. Samoučící se algoritmus 
zajišťuje rozeznání jakéhokoliv typu dokumentu.

MÉNĚ PRACNÉ, 
MÉNĚ NÁKLADNÉ
Vše, co musíte udělat, se systémem ScanFlow 
Invoices, abyste mohli vytvářet a ukládat 
dokumenty, je naskenovat jejich papírovou 
verzi. Aplikace rozpozná data dokumentu 
díky samoučícímu se algoritmu a používání 
klíčových slov. Poté jsou údaje zapsány bez 
zásahu uživatele. Není třeba dokument 
ukládat ručně nebo přepisovat jeho data 
do systému.

Dokumenty vstupují do firmy a do interních 
systémů s minimálním úsilím (o 80 % rychlejší 
než ruční přepis dat) a s výrazně nižší 
chybovostí dat.
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Když jsou data z dokumentů přepisována ručně, je 
velmi snadné udělat chybu. Tomu můžete zabránit 
pomocí ScanFlow Invoices. Vytěžená data jsou 
ověřena podle stanovených pravidel nebo vaším 
informačním systémem. V případě potřeby je daný 
atribut zaslán uživateli pro manuální kontrolu.

VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ 
CHYBOVOSTI DAT

 3 NEOMEZENÝ POČET 
UŽIVATELŮ A VSTUPŮ
Protože všechny vytěžené dokumenty jsou 
umístěny na serveru, systém je schopen je 
zpracovávat z neomezeného množství vstupů 
(skenery a různá umístění elektronických 
dokumentů). Tyto dokumenty jsou pak přístupné 
z kterékoli pobočky a pracoviště pro neomezený 
počet uživatelů.

 4 INTEGRACE 
S INFORMAČNÍMI SYSTÉMY
Propojení ScanFlow Invoices s informačním 
systémem (IS) umožňuje přímé ukládání 
vytěžených dat ve vašem IS. Žádné další 
komplikované přepisy dat z dokumentů nebo 
ruční zpracování a uložení údajů v IS. Naskenovaný 
dokument lze uložit do systému DMS (Data 
Management System) a současně jeho odkaz 
připojit k záznamu v IS. Chvíli po naskenování 
dokumentu najdete příslušný záznam 
v informačním systému, včetně odkazu na tento 
dokument.

 5 AUTOMATICKÁ VALIDACE 
VYTĚŽENÝCH DAT
Systém umožňuje automatické ověření (kontrolu) 
vytěžených dat. Po zadání hodnoty atributu se 
provede kontrola ve vašem ERP systému. Pokud je 
hodnota nesprávná, atribut je zvýrazněn červeně 
a zobrazí se vysvětlující chybová zpráva – např. 
duplicitní faktura, nesrovnalost v čísle účtu atd.
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 6 SAMOUČÍCÍ SE ALGORITMUS
Systém ScanFlow Invoices je založen na algoritmu, který 
s rostoucím počtem zpracovaných dokumentů zlepšuje výsledky 
vytěžování dat. Celý proces učení probíhá plně automaticky 
na pozadí. Algoritmus samoučení umožňuje rozpoznat data 
z libovolného strukturovaného nebo polostrukturovaného 
dokumentu v různých jazycích (faktury, objednávky, účtenky, 
dodací listy, technické dokumenty atd.).

 7 CHYTRÉ FUNKCE
Inteligentní funkce v systému ScanFlow Invoices vám pomohou 
výrazně zrychlit a zjednodušit práci. Funkce s názvem Email 
Watcher může automaticky najít a vytěžit předem definovaný 
typ dokumentu v poštovní schránce – pokud dostáváte faktury 
e-mailem, není třeba je stahovat nebo přepisovat ručně.
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