
Popolna organizacija vaše pisarne

Spremenite svoje papirje 
in podatke v uporabne informacije

- analizirajte svoje dokumente in obrazce

Kaj je ABBYY?
ABBYY je vodilno podjetje v razvoju umetne inteligence 
za prepoznavo dokumentov in zajem podatkov 
(OCR/ICR) s 198 podprtimi jeziki. 

Na razvoju tehnologij sodeluje več kot 1000 
inženirjev, ki skrbijo, da je tehnološka brezhibnost in 
zanesljivost na prvem mestu, kar potrjuje nepregledno 
število strank in nagrad po celem svetu. 

ABBYY FlexiCapture 10 je izjemno inteligentna, zanesljiva in skalabilna programska oprema primerna za procesiranje, 
klasifikacijo in prepoznavo vseh vrst obrazcev.  Omogoča vam, da skozi en vmesnik nadzorujete in upravljate z avtomatizacijo in 
pretvorbo obrazcev in dokumentov, različnih struktur in kompleksnosti v uporabne in dostopne podatke, pripravljene za uvoz v 
svoje poslovne aplikacije in podatkovne zbirke.

Zakaj ABBYY tehnologije?

• Več kot 200 nagrad 
• Najbolj dovršena ICR/OCR oprema, prilagojena za vse 
     vrste računalniških arhitektur 
• Zmanjšajo vam stroške vnosa podatkov za več kot 50%
• Lahka, hitra integracija
• Robustni vmesniki z lokalno podporo
• Tehnična brezhibnost

- oborožite svoje informatike z najboljšo tehnologijo 
  prepoznavanja na centralnem mestu

- obogotatite svojo aplikacijo z 
  modernimi OCR/ICR funkcionalnostmi

ABBYY Recognition Server je idealna izbira za organizacije, ki iščejo efektiven avtomatiziran OCR in programsko rešitev za zajem 
podatkov. Ta robustna, močna in še vedno preprosta strežniško orientirana OCR rešitev je namenjena za pretvorbo  srednjih in 
velikih  količin dokumentacij po oddelkih velikih podjetij in organizacij. Lahko se uporablja kot samostojna aplikacija ali pa je 
integrirana z vašim  DMS, ERP in arhivskim sistemom.

ABBYY FineReader Engine je močno OCR razvojno orodje (SDK) namenjeno za integracijo najsodobnejših ABBYY tehnologij za 
prepoznavo in pretvorbo dokumentov, kot so: optična prepoznava (OCR), inteligentna prepoznava pisanih besedil (ICR), optična 
prepoznava znakov (OMR), prepoznava črtnih kod (OBR), upodabljanje dokumentov in  PDF konverzija. 

ABBYY tehnologije, ki vam jih ponujamo:

Žejn d.o.o. je tehnični distributer za ABBYY. Za več informacij nas pokličite.



Pripravljene organizacijske rešitve:

d.
o.

o.
Shake Invoice je prilagodljiva in preprosta rešitev, ki sloni na najnovejši FlexiCapture tehnologiji. Naša rešitev vam 
omogoča zajem in spremljanje vseh vaših računov, računalniško prepoznavo namesto pretipkavanja, podpisovanje 
računov s strani vaših likvidatorjev iz mobilnih telefonov, avtomatska plačila in še mnogo več. 

LIKVIDACIJA RAČUNOV  ( Shake Invoice )

Žejn d.o.o., Cesta 1. maja 17, 4270 Jesenice
PE, Cesta v Kleče 12, 1117 Ljubljana
www.shakespeare.si     sales@shakespeare.si

Za dodatne informacije se obrnite na:

•  Manj zamudne administracije, kar avtomatsko pomeni prihranek
•  Hitrejša nabava z manj napakami in večjo preglednostjo
•  Kvalitetnejše storitve za vaše stranke in hitrejši delovni  procesi
•  Možnost, da naredite več z manj, kar omogoča vašo poslovno rast.

Shake ID's recognition avtomatsko prepozna vse podatke (vključno s slikami) iz osebnih dokumentov in jih zabeleži v 
vaših zbirkah za nadaljno obdelavo, ki vam omogoči, da se vaša pogodba avtomatsko izpolni s ključnimi podatki iz 
osebnih dokumentov. 

PREPOZNAVA OSEBNIH DOKUMENTOV  ( Shake ID’s  recognitions )
ABBYY

OCR

Shake Mail room vam omogoča, da vso prejeto pošto skenirate in klasificirate na enem mestu. ABBYY umetna 
inteligenca prepozna vaše dokumente,  lastna procesna orodja pa poskrbijo za pravilno in takojšnjo distribucijo 
prejemnikom. Primeren je za srednja in velika podjetja.

DIGITALNA VLOŽIŠČA   ( Shake Mail room )

PRAVNE PISARNE ( Shake INSOLVENT )

POGODBENI REGISTER ( Shake Contract )

NADZOR KAKOVOSTI ( Shake Quality Assurance )

SERVISNI CENTER ( Shake Service Desk )

RAZVOJNI IN MARKETINŠKI ODDELKI ( Shake Project )

PRODAJNI ODDELKI ( Shake Sales )

PREDNOSTI


