PRODUKTOVÝ LIST

Digitalizace
Převod listinných dokumentů do elektronické podoby a
vytěžování informací z digitalizovaných dokumentů

Papírové dokumenty jsou pro každou organizaci personální, časová i finanční zátěž.
Digitalizace papírových dokumentů umožní nakládat s dokumenty a informacemi z nich
bezpečně, efektivně, levně.

Papírové dokumenty byly a stále ještě jsou běžným způsobem jak uchovávat
nebo předávat nformace. Přes veškeré možnosi jak informace zpracovávat
elektronicky se stále najde celá škála případů, kdy je jako nosič informace
použit papír. Jedná se zejména o papírové archivy nebo procesy, kde je jako
vstupní informace papírový dokument nebo formulář. Společnost ICZ nabízí
komplexní přístup k problému digitalizace papírových dokumentů, který
zahrnuje veškeré související služby.

[ PROCES DIGITALIZACE ]
Digitalizace je sada činností, na jejichž vstupu je listinný dokument nebo
formulář a na výstupu elektronický obraz zpravidla ve formátu PDF/A a
automaticky nebo manuálně pořízená a validovaná popisná metadata
k dokumentu, která se předávají cílovému systému, jakým může být archiv
nebo například ekonomický systém. Mezi tyto činnosti patří:















Analýza dokumentových archivů a procesů
Doprava, Příprava dokumentů ke skenování
Skenování na produkčních skenerech formátu A4 ‐ A0
Pořízení dat z dokumentů (popisná metadata)
Automatické vytěžování dat z formulářů a polo strukturovaných
dokumentů
Uložení dokumentace do jednotných archivních obalů
Monitoring procesu digitalizace
Kompletace dokumentů do původní podoby
Skartace papírových dokumentů
Anonymizace citlivých údajů
Dodávka metodik a školení personálu
Zajištění digitalizace průběžně vznikajících a příchozích dokumentů
Zapůjčení skenovacích zařízení k otestování
Servis a podpora dodaných technologií

VLASTNOSTI A VÝHODY
 Přesun dokumentace do
levnějších prostor
 Zpřístupnění elektronických
dokumentů občanům
 Jednoduché vyhledávání
dokumentů
 Rychlý přístup k
elektronickým dokumentům
 Zrychlení a centralizace
procesů spojených
s dokumenty
 Snížení chybovosti při
přepisování dat
z dokumentů
 Automatický vstup do
agendových systémů
 Sjednocení archivních obalů
 Automatická kontrola
skartačních lhůt
 Záchrana a zpřístupnění
cenných historických
dokumentů

[ MOŽNOSTI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY DIGITALIZACE ]
Digitalizaci je možné poskytovat formou služby v digitalizačním středisku ICZ nebo dodáním digitalizačních
technologií včetně metodiky a vyškolení vašeho personálu. V případě objemných archivů je možné oba
přístupy kombinovat a po digitalizaci archivu formou služby dodat menší řešení na digitalizaci průběžně
přibývajících dokumentů. Digitalizace formou služby vám zajistí veškeré práce, jejichž výsledkem budou
digitalizované dokumenty a pořízená metadata ve formátu vhodném pro import do vašich agendových či
dokumentových systémů. Veškeré činnosti spojené s digitalizací mohou probíhat ve Vašich prostorách nebo v
našem digitalizačním středisku. Dodávka technologie spočívá ve vybavení vašeho pracoviště skenovacím HW
a SW dle rozsahu požadované funkcionality.
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