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Šetrite náklady pri každom dokumente 

Úlohou riešení na automatickú digitalizáciu 

dokumentov je zníženie nákladov na správu pod-

nikových dokumentov, ako sú napríklad faktúry, 

objednávky alebo zmluvy, minimalizácia chybovosti 

a zvýšenie kvality údajov, a teda eliminácia manuál-

nej práce. 

Žiaľ, ešte ani dnes to nie je všade samozrejmosťou. 

Investície do riešení na schvaľovanie a automatické 

spracovávanie dokumentov sa nevyplácajú naplno, 

pretože údaje pri registrácii dokumentov majú 

nízku kvalitu a je potrebná mechanická manuálna 

analýza a oprava chýb. S moderným, efektívnym 

a jednoduchým riešením digitalizácie dokumentov, 

ako je it.capture, sú tieto problémy minulosťou. 

Prínos pre vašu spoločnosť bude zrejmý od úplne 

prvého dokumentu.

Žiadne prekážky pri prijímaní  

elektronických faktúr

Vytvorenie postupov elektronickej fakturácie s dodá-

vateľmi môže byť nákladné a časovo náročné.  

Čo však poviete na fakturáciu e-mailom s prilože-

ným súborom PDF? Ak máte plán elektronickej 

fakturácie, ale chcete znížiť náklady ešte pred jeho 

realizáciou, prípadne máte dodávateľov, ktorí 

nefakturujú elektronicky, každý obchodný partner 

na svete vám môže odoslať faktúru vo formáte PDF 

e-mailom. Riešenie it.capture dokáže tieto faktúry 

automaticky prijať a extrahovať a tiež vytvoriť elek-

tronický podnikový dokument vo vašom systéme.

Jedinečné automatické priraďovanie  

dodávateľov 

Mnoho skenovacích systémov má problém s overo-

vaním informácií o dodávateľovi na faktúre podľa 

základných údajov v systéme ERP. V dôsledku toho 

sa pri každodenných účtovných transakciách  

vyžaduje množstvo manuálnej práce. Riešenie  

it.capture využíva jedinečnú koncepciu automatic-

kého priraďovania dodávateľov prostredníctvom 

online integrácie s vaším systémom ERP. 

To vám ušetrí množstvo času a peňazí, pretože  

nie je potrebná manuálna registrácia a vyhľadávanie  

základných údajov. Koncepcia je základom pre 

veľmi vysoký stupeň automatizácie.

Zrýchlite podnikové činnosti  
automatizáciou manuálnych procesov

Spoľahlivé elektronické procesy

Mnohé skenovacie systémy 
nedokážu spracovať faktúry prijaté 

v najnovších verziách formátu PDF,  
v dôsledku čoho sa musí venovať veľmi 
veľa času analýze chýb a spracovaniu.

100%
rozpoznávanie 
a automatizácia



Podpora najnovších verzií formátu PDF 

Mnohé skenovacie systémy nedokážu spracovať 

faktúry prijaté v nových verziách formátu PDF,  

v dôsledku čoho sa musí venovať veľmi veľa času 

analýze chýb a spracovaniu. Riešenie it.capture pod-

poruje faktúry prijaté v najnovších verziách formátu 

PDF, čím vytvára očakávané výhody pre podnik.

Vysoká úroveň vizuálneho rozpoznania 

Pravidelní používatelia majú často problém vizu-

álne rozpoznať prijaté faktúry v skenovacích systé-

moch. Riešenie it.capture spracováva všetky  

faktúry v pôvodných farbách. Faktúry tak nie je 

nutné donekonečna spracovávať znova, pretože 

používatelia nedostanú skonvertované formáty  

a nečitateľné dokumenty.

Dôraz na automatizáciu vašej činnosti 

Bezchybné rozpoznávanie je základom pre ďalšiu 

optimalizáciu procesov skenovania a spravovania. 

Ak je aktivovaná funkcia automatického overovania, 

riešenie it.capture samo rozpoznáva 100 % faktúr 

a rovnako samo ich odosiela do systému ERP. 

Automatické overovanie vždy aktivujú zákazníci 

v závislosti od dodávateľa. Nezáleží na tom, či sa 

dokumenty skenujú alebo prijímajú e-mailom.  

Procesy spravovania a registrácie sú úplne rovnaké.

Významná výhoda pre váš podnik

Riešenie it.capture poskytuje tieto výhody:

n Možnosť 100 % automatizácie skenovania 

 --> rozpoznávania --> registrácie podnikových  

 dokumentov v systéme ERP bez zásahu človeka

n Možnosť 100 % manuálneho procesu alebo 

 kombinácie manuálneho a automatického procesu – 

 proces vyberiete vy sami v riešení it.capture

n Efektívna a spoľahlivá digitalizácia a archivácia  

 právnych, personálnych alebo iných podnikových

 dokumentov

n Podporované sú všetky typy podnikových 

 dokumentov (napr. faktúry, predajné objednávky, 

 zmluvy, HR dokumenty, colné vyhlásenia)

n Okamžité online overenie podľa aktuálnych 

 údajov v systéme ERP – žiadna replikácia údajov – 

 riešenie it.capture používateľa informuje o stave 

 dokumentu v systéme ERP

n Štandardizácia registrácie a archivácie dokumentov

n Efektívne a štandardizované procesy  

 s formálnymi revíziami

n Rýchla a jednoduchá implementácia

n Nízke celkové náklady na vlastníctvo  

 a vysoká návratnosť investícií

n Už žiadne straty a nesprávne uloženie 

 podnikových dokumentov 

Implementácia riešenia it.capture je rýchla a jednodu-

chá. Jednoduchá inštalácia a konfigurácia, intuitívne 

a jednoduché používanie, žiadne nastavovanie v špeci-

álnych súboroch.

it.capture – rýchlo a jednoducho

Interpretácia
Automatické priraďovanie 
údajov v dokumente  
k poliam v systéme SAP

Faktúry, predajné objednáv-
ky, HR dokumenty, zmluvy, 
colné vyhlásenia alebo 
akýkoľvek iný dokument
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it.document handling suite – 

automatizácia manuálnych procesov 

Trávi váš tím priveľa času manuálnym zadávaním 

dokumentov do systému? Chýba vášmu procesu 

spravovania faktúr kontrola a rýchlosť? Potom 

pre vás máme to pravé riešenie: it.document 

handling suite je automatizované kognitívne 

riešenie založené na technológiách, ktoré vám 

ušetrí najmenej 60 % času, ktorý by ste strávili 

spracovávaním dokumentov.

Balík sa skladá z dvoch produktov: it.capture 

a it.approval. Spoločne podporujú viaceré 

typy dokumentov, napríklad faktúry, predajné 

objednávky, certifikáty a HR dokumenty. Riešenia 

využívajú softvérové roboty a umelú inteligenciu. 

Znamená to, že všetky hodnoty v dokumentoch sa 

zaznamenajú a kategorizujú v systéme ERP vašej 

spoločnosti automaticky. Vďaka umelej inteligencii 

sa systém každým spracovaným dokumentom 

zdokonaľuje.

60%
úspora času 
pri spracovaní 
dokumentov

it.document handling suite

it.approvalit.captureProdukty

Riešenia

Poskytovanie

 Faktúry
 Nákupné objednávky/požiadavka 
 Predajné objednávky/požiadavka 
 Riadenie ľudských zdrojov 
 Certifikáty 
 Vytváranie základných údajov
 Výdavky/príjmové doklady

Služba, cloud, lokálne Lokálne
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