NABÍDKOVÝ LIST

MODUL SKENOVÁNÍ A TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ
Elektronický systém spisové služby
ICZ e-spis®
Využití modulu Skenování a tisk čárových kódů umožňuje sestavení komplexního procesu zpracovávání přijatých dokumentů v listinné podobě včetně označování a skenování doručených dokumentů. Aplikace ICZ
e-spis® obecně umožňuje práci se štítky s čárovými kódy, které přinášejí do aplikace především snazší možnosti orientace v uložených a zpracovávaných dokumentech, ale také snížení časové náročnosti některých
administrativních úkonů, které je možné řešit použitím čteček čárových kódů. Modul skenování a tisk čárových kódů přináší další dva specifické a na sobě závislé soubory funkcionalit spojené s prací s čárovými kódy.
Jedná se o:
tisk vlastních štítků s individuálním rozložením a naplněním a
skenování dokumentů na vstupu a jejich připojením k evidenčnímu záznamu v aplikaci.
Modul obsahuje řešení dvou funkcionalit

[ TISK – Integrace na tiskárnu štítků ]

[ SKENOVÁNÍ ]

Slouží k vytváření a tisku individualizovaných štítků
s čárovým kódem k označení dokumentů uložených
v aplikaci ICZ e-spis®. Tisk čárových kódů se využívá
především na podatelně k nahrazení podacích razítek.

ICZ e-spis disponuje samostatnou utilitou sloužící k
přemostění tvorby „skenů dokumentů“ mezi příslušným
SW pro vytěžení a separaci dokumentu a aplikací
ICZ e-spis® pro účely připojování skenů doručených
dokumentů dle UID k existujícím evidenčním
záznamům.

[ www.iczgroup.com ]
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[ INTEGRACE NA TISKÁRNU ŠTÍTKŮ ]
Aplikace ICZ e-spis® umožňuje uživateli s rolí administrátora vytvářet,
upravovat a spravovat individuální evidenční štítky listinných dokumentů.
Evidenční štítky jsou založeny na UID dokumentu a jeho ztvárnění
do podoby technologicky čitelného čárového kódu, který je možné
doplnit o další evidenční údaje, jako jsou například – název původce,
datum doručení, číslo jednací, kvantita listinného dokumentu apod.,
a to včetně definice konečné velikosti štítku, sestavení pořadí a umístění jednotlivých údajů na štítku.

VLASTNOSTI A VÝHODY
▪ Využití moderních
technologií.
▪ Zjednodušení vyhledávání.
▪ Elektronické skeny pro
rychlejší zpracování
a oběh.

[SKENOVÁNÍ ]

Obchodní kontakt

ICZ a.s.

Na hřebenech II, 1718/10

Tel:

+420 222 271 111

Fax:

+420 222 271 112

E-mail:

marketing@i.cz

[ www.iczgroup.com ]

Skenování doručených dokumentů do aplikace ICZ
e-spis® je umožněno prostřednictvím utility vytvořené
společností ICZ s názvem KOFAX.jar, která doplňuje
aplikaci třetí strany, například KOFAX Express. KOFAX
Express provádí pojmenování a ukládání výstupů
z procesu skenování včetně vytvoření textové vrstvy na
předem určená lokální úložiště. KOFAX.jar následně
vyzvedne uložené soubory na určeném místě a na
základě jednoznačných názvů je připojí k evidenčním
záznamům doručených dokumentů v aplikaci ICZ
e-spis®.
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