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SOLUÇÃO DE 
MAILROOM 
DIGITAL

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 OS SEUS PROCESSOS COMERCIAIS

Todas as organizações recebem montanhas de papel e documentos  

eletrónicos de todos os tipos. A sua recolha e processamento são morosos  

e consomem muitos recursos.

A solução IRISXtract™ Mailroom Digital (DMR) é uma plataforma totalmente 

expansível e modular que classifica automaticamente todos os tipos de 

documentos, extrai dados principais e encaminham-nos para o destinatário 

correto, utilizando a aplicação de processo comercial relevante. Os seus docu-

mentos e dados capturados são disponibilizados no sistema da sua empresa, 

para um acesso rápido e fácil.

A solução DMR processa documentos em papel e eletrónicos. Os documen-

tos em papel são digitalizados no IRISXtract™ utilizando uma versão dedicada 

do IRISPowerscan™. Os documentos podem ser separados manualmente, 

digitalizando operadores utilizando separadores como códigos de barras, ou 

automaticamente utilizando a funcionalidade de Separação de documentos 

inteligente. Os documentos eletrónicos são automaticamente importados de 

pastas monitorizadas, repositórios na nuvem, e-mail , etc.

A classificação de documentos e a extração de dados são os primeiros passos 

de qualquer otimização de processo comercial eficiente. Os documentos  

são classificados por tipo utilizando a tecnologia de autoaprendizagem  

XClassify, ao passo que os dados relevantes são imediatamente capturados 

e transferidos para aplicações subsequentes de registo e gestão de casos. 

A Solução DMR é capaz de processar documentos complexos e de elevado 

volume de qualquer tipo e de qualquer fonte. A interface de utilizador Verify 

está disponível em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, húngaro,  

neerlandês, norueguês, português e russo. As definições de OCR para proces-

sar caracteres asiáticos, árabes ou cirílicos podem ser alternadas facilmente. 

Digitalizar/Importar Classificação Extração de dados Exportação

Vários canais para importar  
os seus documentos,  
em papel e eletrónicos.

Configuração simples, permi-
tindo tipos de documentos 
praticamente ilimitados.

Extração de formulários livres 
sem modelo. Pode decidir de 
que campos necessita por tipo 
de documento.

Consoante o tipo, os docu-
mentos e dados capturados 
são encaminhados para o 
sistema que escolher (CRM, 
ECM, DMS, aplicação de RH, 
arquivo, etc.).

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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SOLUÇÃO DE MAILROOM DIGITAL: UM CONJUNTO  
DE FUNCIONALIDADES ÍMPAR 

Um conceito de classificação único – IRISXtract™ combina três  

mecanismos de classificação diferentes para assegurar o desempenho  

mais elevado possível: uma classificação baseada em regras, uma análise 

estatística e uma correspondência de padrão geométrico.

Configuração de classificação por autoaprendizagem - Com o XClassify, 

pode configurar um cenário de classificação intensivo em apenas alguns  

cliques. Independentemente do número de tipos de documentos, apenas 

tem de fornecer ao IRISXtract™ alguns documentos de amostra de cada tipo 

e o sistema faz o resto e forma-se automaticamente.

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 formulários livres e baseada em modelo - A nossa solução 

captura documentos estruturados e não estruturados. As regras de extração 

de dados baseiam-se no tipo de documento definido durante o passo de 

classificação.

Pesquisa em bases de dados - A solução pode utilizar os seus dados de 

referência para melhorar a qualidade da classificação e extração.

Integração fácil nos seus sistemas - Com base no respetivo tipo e  

conteúdo, os documentos e dados capturados são encaminhados  

para os processos comerciais corretos para um acesso rápido e fácil.

FACILITAR A CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E  
A EXTRAÇÃO DE DADOS COM UM MUNDO  
DE POSSIBILIDADES DE PERSONALIZAÇÃO

A solução DMR inclui uma ampla de opções configuráveis para abordar os 

seus requisitos organizacionais. Está equipada com mecanismos avançados, 

como um ambiente de referência integrado, métodos de verificação  

integrados, várias análises estatísticas e um ciclo fechado de fluxo  

de trabalho, particularmente avançado para aumentar a capacidade  

de uma aplicação.

O processo de classificação e extração de dados pode ser adaptado com 

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) integrado, em que se 

podem configurar eficientemente regras comerciais e de validação específicas.

Anos de experiência e o retorno dos 

clientes contribuíram para a solução 

IRISXtract™ DMR, um software notá-

vel que ajuda as organizações a  

poupar tempo e dinheiro no  

respetivo percurso para otimizar os 

processos e a qualidade dos dados.

VANTAGENS PARA SI

Melhor capacidade de respos-

ta e processos comerciais 

Trabalhe mais rapidamente e 

com mais inteligência

Satisfação de clientes e  

fornecedores melhorada

Maior controlo sobre o fluxo 

de informações

Maior produtividade  

dos colaboradores

Escolhemos a I.R.I.S. pelos 

excelentes resultados de classificação, 

transparência, velocidade e  

usabilidade do XClassify.

- Henri Koks, Analista CZ -
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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.


