Vysvětlivky:
OCR – optické rozpoznávání znaků. Dokument, který
byl původně jen „obrázkem“, obsahuje po provedení
OCR také textovou informaci, takže v dokumentu lze
strojově vyhledávat tzv. fulltextem, nebo může být
text editován (pokud je ve vhodném formátu).
ICR – rozpoznávání rukou psaných textů

Technické údaje:
Systém dataPoint je nástavbou systému SharePoint®
od firmy Microsoft®. Systém SharePoint® vyžaduje
ke svému běhu systém Microsoft Windows Server®,
a to od verze 2003 výše.

Customizace

ad-hoc workflow – oběh dokumentů, ve kterém
další krok určuje rozhodnutí aktuálního „vlastníka“
dokumentu
Microsoft SharePoint® – platforma firmy Microsoft,
která je volitelnou součástí serverových operačních
systémů Windows. Distribuuje se ve dvou
variantách. První je zdarma k systémům Windows
Server® od verze 2003. Systém dataPoint funguje
s oběma verzemi.
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•
•
•
•

jednoduše digitalizujete
lehce schvalujete
přehledně ukládáte
snadno a rychle vyhledáváte

Systém dataPoint je inteligentní úložiště
elektronických dokumentů. Poté, co je
dokument naskenován, systém hlídá
úplnost požadovaných údajů. Vyhledáte
jej snadněji než kdykoliv předtím.
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1. Určujete povinné a nepovinné údaje pro různé typy dokumentů
2. Řídíte práva přístupu uživatelů a skupin k dokumentům daného typu
3. Povolujete právo upravovat jednotlivé údaje dokumentu
S dataPointem svá data digitalizujete, zpracujete i uložíte efektivně:

ba
tému vystaveny tře
Máte ve vašem sys
jsou
ré
kte
y,
list
ací
dod
smlouvy nebo
ete
írové podobě a chc
vyplňovány v pap
obě?
pod
í
áln
fin
ch
jeji
je archivovat až v
ů
n z těchto dokument
dataPoint je schope
o texty
neb
y
kód
ové
čár
u
vytěžit data jako jso
omaticky zařadit.
a podle nich je aut

•	jednoduché skenování
	Skenování na multifunkčních zařízeních je jednodušší než na skenerech propojených do desktopových
aplikací. Multifunkční zařízení může použít ke skenování kterýkoliv oprávněný uživatel. Pomocí čtyř
tlačítek naskenuje dokument přímo do dataPointu včetně dostupných informací.

• spolehlivé ukládání
	K dokumentům se dostane jen ten, kdo smí. Systém navíc zabrání tomu, aby se nekontrolovaně
vytvářely další verze jednoho dokumentu, který by byl ukládán na více místech jen proto, že je logicky
zařazen do více oblastí.

• efektivní vyhledávání

ZMĚNA VLASTNÍKA
DOKUMENTU

	Fulltextové vyhledávání už dávno nestačí. Efektivně vyhledávat v tisících nebo milionech dokumentů
znamená vyhledávat strukturovaně. Nehledáte dokument, který obsahuje spojení např. „školení řidičů“,
ale dokument „typu školení řidičů“.
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dataPoint je jednoduchý

dataPoint využijete i vy
Ne vždy potřebujete a můžete od začátku nasazovat složité komplexní
systémy. dataPoint je systém jednoduchý na implementaci, ale vzhledem
k použité technologii Vám umožní růst.
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•	systém dataPoint můžete nasadit jako hlavní aplikaci pro archivaci digitálních dokumentů
• můžete ho použít i jako doplněk stávajícího DMS systému
•	je vhodný jako nástroj pro indexování dokumentů před vstupem do jiného systému
•	lze ho využít prakticky pro jakoukoliv agendu dokumentů, kde je cílem
každý dokument smysluplně označit, zařadit a uložit pro budoucí jednoduchý přístup
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Co jsou to metadata?
Metadata, nebo také indexy, jsou strukturovaná data, kterými je „opatřen“ každý dokument
a která umožňují pozdější vyhledání dokumentu v archivu. Vyhledávání podle indexů je
mnohem účinnější než běžné fulltextové vyhledávání. Pokud jsou například dokumenty
opatřeny indexem „typ dokumentu“, „dodavatel“ a „datum“, velmi snadno vyhledáte např.
„vydané faktury od dodavatele ABC z první poloviny roku 2010“. Stejný dotaz by se pomocí
fulltextu zadával velmi obtížně a výsledek vyhledávání by nebyl uspokojivý.
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Kdo je vlastník dokumentu?
Uživatel, který aktuálně zodpovídá
za to, co se s daným dokumentem
stane.
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Dokument je naskenován na multifunkčním zařízení, které umožňuje získat od uživatele další údaje (metadata).
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2. automatické vytěžení dokumentů
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Systém z dokumentu vytěží textové informace (OCR, ICR), čárové kódy, nebo i strukturovaná data (zónové vytěžování).
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3. vstup do dataPointu
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Dokument vstupuje do dataPointu
včetně všech získaných metadat, která mohou v systému určovat postup zpracování
dokumentu.
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ULO ENo typu dokumentu a workflow – změna vlastníka dokumentu, změna typu
4. přiřazení informací
dokumentu, změna
nebo úprava údajů
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Uživatelé doplní dokument o požadované indexy, přičemž systém zaznamenává, kdo a kdy doplnil jaké údaje, případně
ULOŽENÍ
komu dokument předal.
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5. archivace – inteligentní uložení dokumentů
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Dokument, který obsahuje požadované indexy, může být převeden do archivu v systému dataPoint. Pokud je to
požadováno, může být dokument převeden do externího systému (ERP, DMS, apod.).

