
Digitalizace a
vytěžování dokumentů



Proč digitalizujeme

• snížení nákladů na získání údajů z dokumentů,

• čas

• chybovost

• snížení nákladů na spotřební materiál,

• snížení nákladů na distribuci, zpracování a archivaci fyzických dokumentů,

• zvýšení spokojenosti zákazníků díky zrychlení zpracování jejich požadavků, 

• zvýšení dostupnosti dokumentů a tím efektivnější práce s dokumenty,

• zvýšení bezpečnosti dokumentů a vyhovění zákonným požadavkům,

• uvolnění času pracovníků na profitabilní aktivity



Jak digitalizujeme

Metadata

DMS

ERP, AIS,…Rozpoznaný text



Témata

Cognitive Capture Digital Business 

Automation



Žijeme v “Kognitivní éře”



Co znamená “Cognitive Computing”?

▪ “Cognitive computing” je simulací procesů lidského myšlení v počítačovém 
modelu. 

– Učení se a vytváření znalostí – Napodobování způsobu, jakým pracuje 
lidský mozek pro vytvoření IT systému, který je schopen řešit problémy 
bez lidské asistence – Porozumění přirozenému jazyku.

– Přirozená interakce s lidmi pro rozšíření toho, čeho jsou lidé nebo 
stroje schopni provádět samostatně (například pomoc expertům při 
rozhodování).

– Předvídání nových problémů a modelování možných řešení.



• 1955： Pojem Umělá Inteligence (AI) byl vytvořen Johnem McCarthym v 
roce 1955 (aktualizovaný 2007), kde AI byla definována jako “věda a 
technika tvorby inteligentních strojů”.

• 1997： IBM Deep Blue porazil Garryho Kasparova, tehdejšího mistra světa 
v šachu.

• 2005: Robot vyrobený ve Stanfordu vyhrál DARPA Grand Challenge

• 2011: IBM Watson porazil dva nejlepší hráče Jeopardy! (Riskuj) bez 
připojení k Internetu.

Historie (IBM) kognitivních systémů



Reálná nasazení kognitivních systémů

Co je možné dnes

“Connie,” první Hotel Concierge založený na Watsonu



Cognitive Capture



Tradiční způsoby vytežování

• Zónové vyhledávání

• Textová analytika



Limity tradičního přístupu



KOMBINACE

HLEDÁNÍ ENTIT, 

TAXONOMIE, 

KATEGORIE, 

SENTIMENTU

VYTĚŽENÍ PÁRŮ 

POPISEK -

HODNOTA

OSOBNÍ INFORMACE

LÉKAŘSKÉ NÁLEZY

INFORMACE O LÉČBĚ

CO JE V BLOCÍCH…JAKÁ JE STRUKTURA…

Principy Cognitive Capture



DATUM

ORGANIZACE

ADRESA

OSOBA

OSOBA

OSOABA

OSOBA

ORGANIZACE

ŽADATEL

DATUM NEHODY

MÍSTO NEHODY

ŽADATEL

ZRANĚNÍ

ZRANĚNÍ PÁDEM

NA MÍSTĚ



Ukázka



IBM DBA Capture Portfolio

Capture Transform

• Intelligent Analysis (AI  Inside)
• Easy to configure by LOB
• A cloud service 
• No zonal templates to build

IBM Content Analyzer

Deliver

IBM Datacap (Insight Edition)
• End-to-end document and data capture solution
• Multi-channel document acquisition (scanner, fax, email, mobile, file system, content repository)
• Manages capture workflow 
• Sophisticated rules to validate data
• Full set of transform and deliver capabilities (see next)
• Highly flexible and customizable
• Requires technical/developer expertise to configure
• Over 50 languages



Digital Business Automation



Tradiční zapojení digitalizace

Capture

Content

Workflow



Nové způsoby užití

Capture

ContentWorkflow



Nové způsoby užití

Capture Tasks

Capture

Tasks



Ukázka



Témata

Cognitive Capture Digital Business 

Automation
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