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SOLUÇÃO  
DE CAPTURA 
DE CONTAS 
A PAGAR

IRISXTRACTTM

Plataforma de solução flexível 

e expansível 

Tecnologias compatíveis  

com a nuvem

100% Propriedade Intelectual 

para parcerias independentes 

e flexíveis

Modelos de preços flexíveis: 

Licenciamento, subscrição, 

transação

OTIMIZE O PROCESSAMENTO DE FATURAS

Todas as organizações, pequenas, médias ou grandes recebem numero-

sas faturas em papel e eletrónicas. O seu processamento é moroso e 

consome muitos recursos. A Solução de contas a pagar IRISXtract™ ajuda a 

otimizar os processos comerciais e a focar-se na sua atividade principal.  

Automatiza a captura de dados das faturas, limita o erro manual e reduz os 

custos de introdução de dados até 80%. Todos os dados de contabilidade 

são integrados no núcleo dos sistemas da sua empresa.  

Exatamente onde precisa que estejam.

A Solução processa documentos eletrónicos e em papel, incluindo  

formatos xml específicos, tais como ZUGFeRD. As faturas em papel são  

digitalizadas no IRISXtract™ utilizando uma versão dedicada do IRIS- 

Powerscan™. Os documentos podem ser separados manualmente,  

digitalizando operadores utilizando separadores como códigos de barras, 

ou automaticamente utilizando a funcionalidade de Separação de  

documentos inteligente.

Independentemente do idioma da fatura, a solução de contas a pagar 

Solution Package Accounts Payable (SPAP) interpreta a camada de texto 

completa de uma fatura utilizando regras predefinidas para identificar os 

índices de cabeçalho, os dados do rodapé e os itens de linha. Trata 

faturas com várias páginas e até tabelas com várias páginas. O reconheci-

mento de itens de linha pode ser ativado ou desativado e definido como 

norma para um credor específico para assegurar a eficiência máxima. A 

solução é otimizada para o desempenho de alta velocidade e altamente 

expansível, de algumas faturas a milhares por dia. A interface de utilizador 

Verify está disponível em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, hún-

garo, neerlandês, norueguês, português, japonês e russo. As definições de 

OCR para processar caracteres asiáticos, árabes ou cirílicos podem ser  

alternadas facilmente. 

Digitalizar/Importar Extração de formulários livres Verificação Exportação

Já são mais de 5000 os clientes de 

todos os continentes que confiam 

nas soluções de Reconhecimento de 

documentos inteligente (IDR) IRIS.
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Todas as faturas são  
importadas: digitalizações, fax, 
e-mails, SFTP, ERP, etc.

Não é necessário modelo, 
todos os índices são  
automaticamente extraídos.

Os dados são verificados  
duas vezes utilizando um vasto  
conjunto de regras.

Os dados das faturas são  
automaticamente encaminha-
dos para o seu sistema.
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UM CONJUNTO ÚNICO DE FUNCIONALIDADES: 

Abordagem de formulário livre - A nossa tecnologia sem modelo foi  

concebida para capturar todos os tipos de formatos de faturas e lidar 

com um número ilimitado de fornecedores. Consequentemente,  

os novos fornecedores ou novos formatos de fornecedores existentes 

são processados integralmente sem qualquer intervenção humana.

Elevado desempenho de extração - O motor de reconhecimento ótico 

de caracteres (OCR) da IRIS, iDRS, garante o mais elevado desempenho 

de extração possível.

Extração de itens de linha avançada - O nosso Table Finder avançado 

extrai itens de linha de faturas com uma precisão nunca antes vista. Utiliza 

regras baseadas em restrições matemáticas ou lógicas em diferentes tipos 

de campos e colunas. As posições com texto e dados dispersos em várias 

linhas também podem ser tratadas.

Verificação de conteúdo - A Solução de contas a pagar IRISXtract efetua 

uma verificação de conteúdo após a extração. Examina campos individuais 

e a relação entre eles.

Pesquisa em bases de dados - A ferramenta de conciliação compara os 

dados de referência (dados principais) e de transação (fatura) para otimizar 

a taxa de extração e completar as informações capturadas na fatura.

Modo de ausência de dados principais - Quando não está disponível 

uma lista de fornecedores, a solução captura dados como o número de 

IVA e/ou a conta bancária da fatura para permitir a atribuição da ID do 

respetivo credor em conjuntos de software comercial subsequentes.

Formação - Para aumentar ainda mais o desempenho de extração,  

o utilizador pode decidir aplicar alguns métodos de formação para alguns 

fornecedores específicos.

UMA SOLUÇÃO PRÉ-CONFIGURADA COM POSSIBILIDADES 
DE PERSONALIZAÇÃO ILIMITADAS

A Solução de contas a pagar é pré-configurada para corresponder aos 

requisitos típicos de captura de faturas. A partir daí, pode ser facilmen-

te personalizada para corresponder a necessidades específicas. Uma 

interface de design da solução intuitiva permite a configuração e perso-

nalização simples de projetos de faturas utilizando uma série de alternân-

cias "sim" e "não". Qualquer campo de pesquisa pré-configurado pode 

ser ativado ou desativado através de um só clique com a interface de 

utilizador final Verify adaptada automaticamente. Os campos de pesqui-

sa adicionais podem ser facilmente configurados utilizando expressões 

regulares, texto, dados, valores e tabelas de pesquisa. As pesquisas são 

configuradas numa coluna da respetiva tabela ou qualquer combinação 

de várias colunas.  

As pesquisas de valores principais 

podem ser configuradas combinan-

do quaisquer métodos de pesquisa 

mencionados. Por fim, mesmo  

a pesquisa de itens de linha pré- 

configurada pode ser personalizada 

utilizando regras de pesquisa.

VANTAGENS PARA SI

Tempo e custos de processa-

mento reduzidos

Rápido retorno do investimento

Melhor produtividade e  

transparência

Apresentações internacionais 

mais fáceis

Melhor relação com  

os fornecedores
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CONTACTOS

I.R.I.S. AG
Heussstrasse 23 
52078 Aachen 
Germany 
Tel: +49 (0) 241 920350 
info-de@iriscorporate.com   
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. SA
Rue du Bosquet, 10 
1348 Louvain-la-Neuve 
Belgium 
Tel: +32 (0) 10 45 13 64 
info-de@iriscorporate.com   
www.irisdatacapture.com

I.R.I.S. INC.
955 NW 17th Avenue, Unit D 
Delray Beach, FL, 33445 
USA 
Tel: +1 (561) 404 2690 
info-de@iriscorporate.com   
www.irisdatacapture.com

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

A I.R.I.S. oferece tecnologias e soluções que captam dados e informações 
contidos em documentos, relevantes para os processos comerciais.  
O objetivo consiste em tornar os dados facilmente acessíveis, reduzindo 
os custos operacionais. 

DIREITOS DE AUTOR
© Copyright 2021 I.R.I.S. AG

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, 
impressões de computadores e apresentações visuais. Todos os direitos 
reservados para todos os países. I.R.I.S., os nomes dos produtos I.R.I.S., 
os logótipos I.R.I.S. e os logótipos dos produtos I.R.I.S. são marcas co-
merciais da I.R.I.S. Todos os outros produtos e nomes mencionados são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos seus respetivos 
proprietários.


