IRISPOWERSCANTM

www.irisdatacapture.com

CAPTURA MULTICANAIS SIMPLIFICADA!
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DIGITALIZAR,
ORDENAR,
INDEXAR,
CONVERTER
IRISPOWERSCANTM
Tecnologias compatíveis
com a nuvem

CAPTURE QUALQUER DOCUMENTO DIRETAMENTE
PARA A SUA APLICAÇÃO COMERCIAL
A sua empresa recebe documentos em vários formatos a partir de uma
variedade de canais. A maior parte deles tem importantes informações
empresariais que necessitam de ser integradas nos sistemas da sua empresa
de modo a garantir continuidade comercial e impulsionar ainda mais os
processos e fluxos de trabalho com documentos.
Com o IRISPowerscan™, pode confiar numa solução de captura de
documentos que vai mais longe para não só extrair as informações
empresariais mais importantes de que necessita, mas também encaminhar os
documentos e os dados capturados para as suas aplicações comerciais.

100% Propriedade Intelectual

Captura multicanais e digitalização de alta velocidade - As informações

para parcerias independentes

comerciais importantes entram na empresa através de vários canais, tais como

e flexíveis

e-mail, ficheiros, anexos de e-mail… o IRISPowerscan™ oferece uma solução
única para os abordar todos. Suporta os scanners mais populares (Canon®,

Modelos de preços flexíveis:

Kodak®, Fujitsu®, Hewlett Packard®, Panasonic® e Inotec®, etc.) e interfaces

Licenciamento, subscrição,

(Twain, ISIS, VRS); os documentos podem ser capturados através de um MFD

transação

e importados automaticamente utilizando a funcionalidade de pastas monitorizadas IRISPowerscan™; também pode importar documentos de serviços da

Encontrará uma versão

nuvem, tais como Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive ou Share-

adaptada às suas necessidades

Point.

e ao seu orçamento

As avançadas funcionalidades de aperfeiçoamento da imagem ajudam a
melhorar a qualidade das imagens ajustando o contraste e a luminosidade,
endireitando as digitalizações inclinadas, removendo pixels indesejáveis,
dividindo ou unindo imagens, etc.

Já são mais de 5000 os clientes de
todos os continentes que confiam
no software de Reconhecimento de
documentos inteligente (IDR) IRIS.

Digitalizar/
Importar

Ordenação

Ordenação avançada - IRISPowerscan™ utiliza uma variedade de técnicas
para realizar a ordenação automática dos seus documentos, tais como códigos
de barras, códigos patch, zonas OCR/ICR, palavras-chave, deteção de cor,
pesquisa de texto de formulários livres com base em expressões regulares.

Indexação

Controlo de qual.
e Verificação

Criação e compressão
de documentos

Exportação

047-324871
30/03/2017

519,13 $

PDF

Company

Field: Company
Field: Contract No.

047-324871

Contract No.

30/03/2017

519,13 $

DOC

Signer

@

Amount

Field: Signer
Field: Amount

047-324871
30/03/2017

519,13 $

PDF

Name
Date

Digitalização/Ficheiro
Importação e PréProcessamento

Os documentos
são separados
por tipo

Extração de dados

Field: Name
047-324871

Field: Date

30/03/2017

519,13 $

Os dados extraídos
são verificados

PDF, XLSX, XML,
TXT, DOCX, etc.

Documentos e
índices
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O IRISPowerscan™ também possui uma tecnologia de reconhecimento de

Partilhe facilmente projetos, 		

disposição avançada, conhecida como IRISFingerprint™. Memoriza o aspeto

capture, valide e exporte entre 		

dos vários tipos de documentos e realiza a identificação sem utilizar texto,

várias estações de trabalho

etiquetas, códigos de barras ou outro método convencional.
Indexação de alta precisão – Agora que os documentos foram identificados,
o IRISPowerscan™ extrai as informações principais necessárias. São utilizadas
várias tecnologias de reconhecimento para capturar todos os tipos de índices:
OCR, ICR, códigos de barras e muito mais.
Verificação com um clique – O IRISPowerscan™ utiliza avançadas tecnologias
de verificação para se certificar de que as informações captadas nos documentos de entrada são 100% fiáveis antes de serem exportadas para a sua aplicação comercial. A interface de utilizador inclui ferramentas e técnicas fáceis de
utilizar para realizar a verificação de forma rápida e eficiente: drag&drop OCR,
atalhos do teclado, zoom automático, etc.
OCR e compressão de PDF premiados – A mais recente versão de motor

VANTAGENS PARA SI
Poupe tempo valioso
Reduza os erros
de processamento manual
Configuração simples
Exporte facilmente para
a sua aplicação comercial

OCR da IRIS é capaz de reconhecer texto em mais de 130 idiomas. Assim que
a página inteira tiver sido reconhecida, o documento de entrada pode ser

Arquitetura de 64 bits

convertido em vários formatos, incluindo PDF, PDF/A, PDF ou PDF/A hiper-

para um desempenho

comprimido, XPS, RTF, XML, CSV, TIFF único ou multipáginas, imagem BMP,

sem precedentes

JPEG, PNG ou PDF…
Exportar: uma plataforma simples de ligação personalizável – o
IRISPowerscan™ encaminha documentos e informações críticas para pastas do
sistema, e-mail, impressoras, funcionalidade de gestão central IRIS e aplicações

Recupere e partilhe
documentos com maior
rapidez e segurança

de terceiros através do suplemento da Caixa de Ferramentas IRISConnect
™. Os conectores dedicados IRISConnect™ também estão disponíveis para
SharePoint, Therefore, FTP, ODBC, CMIS e serviços da nuvem como Box,
Dropbox, Evernote, Google Drive e OneDrive.

O IRISPowerscan permite-nos
dispor de fluxos digitais,

Localizador de texto – Pesquise facilmente dados localizados perto de uma

o que poupa tempo e facilita

palavra-chave em qualquer ponto da página com a ajuda do localizador

a partilha de informações na

de texto e o respetivo gerador de expressões regulares.
ARQUITETURA FLEXÍVEL E INTERFACE INTUITITVA
Para abordar as suas necessidades comerciais e corresponder
ao seu orçamento, o IRISPowerscan™ está disponível em várias versões.
Independentemente da sua configuração, o IRISPowerscan™ assegura sempre
uma abordagem simples:
Tempo de formação mínimo
Modo de navegação fácil para digitalizar, visualizar, modificar e
processar documentos eficientemente
Notificações de e-mail
Vista de designer detalhada para configurações avançadas e
		

personalização total do projeto

nossa organização.
- Christophe Godart –
Diretor de ICT da Solidaris
(Mons, Bélgica) -

IRISPOWERSCANTM

www.irisdatacapture.com

CONTACTOS

SOBRE NÓS
A Image Recognition Integrated Systems (I.R.I.S.) é uma empresa líder

I.R.I.S. AG
Heussstrasse 23
52078 Aachen
Germany
Tel: +49 (0) 241 920350

no fornecimento de tecnologias de "Conteúdo para processamento".
A I.R.I.S. oferece soluções de faturação automática e processamento
de encomendas, Recursos Humanos e registos de fornecedores,
assim como a gestão de casos nos setores jurídico, cuidados de saúde e
financeiro.

info-de@iriscorporate.com

A I.R.I.S. oferece tecnologias e soluções que captam dados e informações

www.irisdatacapture.com

contidos em documentos, relevantes para os processos comerciais.
O objetivo consiste em tornar os dados facilmente acessíveis, reduzindo

I.R.I.S. SA

os custos operacionais.

Rue du Bosquet, 10
1348 Louvain-la-Neuve

DIREITOS DE AUTOR

Belgium

© Copyright 2021 I.R.I.S. AG

Tel: +32 (0) 10 45 13 64
info-de@iriscorporate.com
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.

O conteúdo deste documento não pode ser copiado, utilizado ou
publicado, em parte ou na totalidade, sem a aprovação por escrito
da I.R.I.S. AG. Os direitos de autor aplicam-se a todas as formas de
armazenamento e reprodução, integrando as informações contidas
neste documento, incluindo, sem restrições, armazenamento magnético,

955 NW 17th Avenue, Unit D

impressões de computadores e apresentações visuais. Todos os direitos

Delray Beach, FL, 33445

reservados para todos os países. I.R.I.S., os nomes dos produtos I.R.I.S.,

USA

os logótipos I.R.I.S. e os logótipos dos produtos I.R.I.S. são marcas co-

Tel: +1 (561) 404 2690

merciais da I.R.I.S. Todos os outros produtos e nomes mencionados são

info-de@iriscorporate.com

marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos

www.irisdatacapture.com

proprietários.

