
Gscan je jednoduchá, ale výkonná a na funkce bohatá aplikace pro 

skenování, prostřednictvím které zvládnete zpracovat od jednotlivých 

stran fyzických či digitálních dokumentů až po nekonečně velké dávky.
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• velkokapacitní skenování
• mimořádné možnosti přizpůsobení a konfigurace
• podpora různých zdrojů dokumentů – multifunkční zařízení, skenery, sdílené disky, cloud a další
• Technologie IQ2  - optimalizace zobrazení
• pokročilá automatizace rozeznávání formulářů a optické rozpoznání znaků pomocí  

technologie Click-to-indexTM

• sofistikovaná práce s výstupy pomocí formátu XML a fulltextového PDF
• export dokumentů do prostředí SharePoint, Office365, OneDrive, DropBox
• aplikace k dispozici ve 23 jazycích, podporuje více než 180 OCR jazyků



Díky vysoké míře přizpůsobení a možnostem konfigurace je Gscan schopen se adaptovat Vašim potřebám. 
Gscan podporuje životní cyklus dokumentů od skenování, rozpoznání čárového kódu, indexování, ukládání  

a vytěžování klíčových informací a mnoho dalšího.

Široké možnosti skenování

Umíte ovládat skener? Poté umíte vše, co potřebujete. Z prostředí 

aplikace Gscan lze přímo ovládat různé typy zařízení. Není třeba 

zmiňovat také možnost získávání dokumentů z Vámi sledovaných 

sdílených disků či jiných úložišť.

Automatická validace dat

Systém automaticky ověřuje, zda je vepsaná hodnota platná, či nikoli. 

Řekněte sbohem neexistujícím datům, číslům dokladů, informacím  

o  bankovních účtech či platebních kartách. GScan inteligentně 

ověřuje nalezení dokonalé shody pomocí externích i interních zdrojů, 

jako je prohledávání databáze.

Strukturované dokumenty
Vytvářejte šablony pro mnoho statických forem dokumentů jako je 
platební příkaz nebo výpis z účtu. Individuální nastavení šablon je zde 
možné i u ručně psaných dokumentů pro maximalizování přesnosti 
rozpoznání textu.

Skenování dokladů totožnosti
Pan Novák není pan Novak, v žádném jazyce. Získejte správnou iden-
titu na první pokus. Speciální modul pro doklady totožnosti jako jsou 
cestovní pasy a občanské průkazy umožňuje rozpoznání informací ze 
strojově čitelných oblastí dokladů.

Polo-strukturované dokumenty
Vyhledávejte, lokalizujte a rozpoznávejte. GScan je intuitivní a nabízí 
ucelený nástroj pro definování polí a jejich vyplnění požadovanými infor-
macemi. Tato vlastnost je využitelná zejména v oblasti automatického 
zpracování faktur a platebních příkazů.

Click-to-indexTM OCR
Není již třeba ruční přepisování. Z opticky rozpoznaných znaků přenese-
te požadované informace pomocí technologie Click-to-indexTM jediným 
kliknutím do dokumentu. Eliminujete lidský faktor a snížíte tak chybo-
vost při přenosu dat.  

Technologie IQ2

Jak jednoduše na automatizaci? Automatizované vlastnosti zpra-

cování dokumentu jako je orientace, ořez, korekce sklonu, rozpo-

znání barev, digitální odfiltrování barev a pozadí, odstranění šumu  

a konverze do černobílé s možností zachování barevných obrázků 

jsou zde dotaženy k dokonalosti. Navíc při mnohonásobně menší 

velikosti dokumentů je zachována velmi vysoká obrazová kvalita.

Sofistikované sdílení a exporty

Sdílení je péče. Flexibilní exporty dle Vámi preferovaného způsobu 

ukládání dat od lokálního či sdíleného disku až  po CRM, ERP, ale  

i široké sdílení pomocí SharePoint a Office 365 s  Vašimi kolegy.  

Exportujte všechna metadata a obrázky do Vaší SharePoint knihov-

ny, která podporuje nejen práci se základními dokumenty a složkami 

ale i fulltextově vyhledatelné PDF.

Ručně psané dokumenty jsou již dávno minulostí.

Díky automatické podpoře rozpoznávání strukturovaných a polostrukturovaných dokumentů Vám GScan designer 
umožní vytvářet šablony, které automaticky rozpoznají umístění Vámi potřebných informací.


