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SOLUÇÃO DE 
CONVERSÃO DE 
DOCUMENTOS

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

Já são mais de 5000 os clientes de 

todos os continentes que confiam 

nas soluções de Reconhecimento de 

documentos inteligente (IDR) IRIS.

 
 

Digitalizar/Importar Conversão ExportaçãoOCR

Pastas, nuvem e endereços  
de e-mail são  

automaticamente tratados

Os documentos são sujeitos 
ao reconhecimento ótico  

de caracteres (OCR) e  
processados

As imagens de exportação e 
camadas de texto são combi-
nadas em PDFs comprimidos 
pesquisáveis para a partilha 
fácil e arquivo a longo prazo

A solução encaminha os  
documentos de exportação 

para onde é preciso

ECM
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Watched 
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TIRE O MÁXIMO PROVEITO DOS SEUS DOCUMENTOS

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 de conversão de documentos IRISXtract™ é uma aplicação 

expansível e modular que converte automaticamente os seus 

documentos em ficheiros totalmente pesquisáveis e hiper-

comprimidos adaptados  

à edição e ao arquivo a longo prazo. Os documentos de exportação são 

encaminhados para o sistema de arquivo ou final que pretender (na 

nuvem ou nas instalações), para um acesso rápido e fácil. A Solução de 

conversão de documentos processa documentos em papel e eletrónicos.

Os documentos em papel são digitalizados no IRISXtract™ utilizando 

uma versão dedicada do IRISPowerscan™. Os documentos podem ser 

separados manualmente, utilizando separadores como códigos de barras, 

ou automaticamente utilizando a funcionalidade de Separação  

de documentos inteligente (suplemento). 

Os documentos eletrónicos são automaticamente importados de pastas 

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

Volumes baixos, médios ou altos? O IRISXtract™ adapta-se às suas 

necessidades.

COMBINAÇÃO ÚNICA DE FUNCIONALIDADES 

Fácil de instalar, fácil de configurar —IRISXtract™ Document Converter 

possui um instalador dedicado que lhe permite iniciar a maior parte 

dos projetos em poucas horas! As necessidades específicas podem ser 

abordadas através de passos de configuração simples, ao passo que os 

scripts têm capacidade para corresponder a pedidos extraordinários.
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Melhoria da imagem - Remoção da inclinação — as inclinações do texto 

na imagem são removidas. Deteção da orientação: as imagens são rodadas 

automaticamente. Remoção de ruído: o ruído dos pixels é removido.

Reconhecimento avançado de texto — A tecnologia de reconhecimen-

to ótico de caracteres OCR da IRIS reconhece perfeitamente mais de 130 

idiomas.  

É criada uma camada de OCR de página completa e exportada como parte 

de um ficheiro PDF pesquisável (ou em formato de ficheiro editável como 

.doc, .txt, etc.).

IRIS DocText — A funcionalidade DocText avança o passo OCR e recupera 

as camadas de texto existentes dos PDFs pesquisáveis.

Hiper-compressão PDF — A tecnologia iHQC™ (Intelligent Hyper Quality 

Compression) da IRIS produz documentos PDF/A até 50 vezes mais  

pequenos do que o normal. O PDF de exportação comprimido é um PDF 

real (não é necessária uma ferramenta específica ou software para o ler)  

integrando uma imagem de alta qualidade e uma camada de texto de página 

completa, ideal para o acesso fácil em movimento e arquivo a longo prazo.

Nomeação de documentos automática — Os documentos são nomeados 

automaticamente com base nos metadados recolhidos

Integração simples no seu sistema — IRISXtract™ exporta os seus docu-

mentos para pastas do sistema, arquivos e aplicações de terceiros através 

do suplemento da Caixa de Ferramentas IRISConnect™ - os conectores 

dedicados IRISConnect™ também estão disponíveis para SharePoint, There-

fore, FTP, ODBC, CMIS e serviços da nuvem como Box, Dropbox, Evernote, 

Google Drive e OneDrive.

Altamente expansível e flexível — A Solução de conversão de documentos 

é configurada para corresponder às suas necessidades, de volumes reduzi-

dos a centenas de milhares de documentos por dia. Além disso, se pre-

tender aumentar as capacidades de captura, a instalação IRISXtract™ pode 

alojar facilmente mais soluções dedicadas.

A CONVERSÃO NÃO É SUFICIENTE PARA SI? VEJA 
RAPIDAMENTE O CONJUNTO DE SOLUÇÕES IRISXTRACT™

 Captura e conversão de dados: Pretende uma aplicação que produza 

PDFs comprimidos pesquisáveis (ou outros formatos) mas também precisa 

de extrair índices principais dos seus documentos e encaminhar as  

informações diretamente para os seus sistemas. Sem classificação  

automática de documentos, mas uma solução avançada capaz de capturar 

documentos estruturados e não estruturados.

Processamento de faturas: IRISXtract™ Solução AP

Processamento de encomendas: IRISXtract™ Solução PO

Outros formulários ou tipos de documentos:  

IRISXtract™ Solução 

de processamento de 

formulários híbridos

 Classificação de documentos,  

captura e conversão de dados:  

Tem vários tipos de documentos a 

classificar automaticamente antes 

de extrair índices principais e lançar 

os dados e os documentos  
convertidos no seu sistema.

A solução que procura é o  
Mailroom Digital IRISXtract™

VANTAGENS PARA SI

Reduza os custos  

de armazenamento

Proteja os seus arquivos e 

mantenha-se em conformidade 

com os regulamentos

Partilhe facilmente PDFs  

comprimidos de qualidade

Configuração simples

Integração fácil no seu sistema

PDF
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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 ar-
mazenamento 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 comerciais da I.R.I.S. Todos os outros produtos e nomes 
mencionados são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas 
dos seus respetivos proprietários.


