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ρων σε έγγραφα. 4. Διαχείριση Ψηφιακών 
Εγγράφων, ώστε µετά τη δηµιουργία των 
ψηφιακών αρχείων αυτά να προωθούνται 
σε συµφωνία µε τις ειδικές απαιτήσεις και 
προδιαγραφές στο σύστηµα διαχείρισης 
ηλεκτρονικών εγγράφων της επιχείρη-
σης. H Intelli έχει υποστηρίξει στο πλαίσιο 
της υλοποίησης έργων ψηφιοποίησης λύ-
σεις µε όλα τα συστήµατα διαχείρισης εγ-
γράφων του εµπορίου µε µεγάλη επιτυχία, 
επιτυγχάνοντας πάντα τον αρχικό στόχο 
της εύκολης διακίνησης και αναζήτησης 
του ψηφιακού αρχείου. 

Τα οφέλη
Η ψηφιοποίηση χαρακτηρίζεται ως µια 
από τις ασφαλέστερες και άµεσα κερδο-
φόρες επενδύσεις που µπορεί να κάνει 
µια επιχείρηση στα πλαίσια της µείωσης 
του λειτουργικού κόστους. Από την αρχική 
στιγµή που η παρεχόµενη λύση εφαρµο-
στεί, επιτυγχάνεται άµεσα πολύ σηµαντική 
ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης 
εγγράφων και παράλληλα εξασφαλίζο-
νται οι αυξηµένοι ρυθµοί διακίνησης και 
επεξεργασίας εγγράφων που στο σύγχρο-
νο επιχειρηµατικό κόσµο αποτελούν βα-
σικό ζητούµενο. Σε άµεση συνεργασία µε 
µια ορθά σχεδιασµένη διαχείριση και δι-
άθεση των ψηφιακών εγγράφων, πολλές 
διαδικασίες εντός ή εκτός της επιχείρησης 
µπορούν γίνουν πλήρως ηλεκτρονικές, 
επιτυγχάνοντας µια σίγουρη αύξηση της 
παραγωγικότητας και βελτίωση της εξυ-
πηρέτησης των πελατών.

λάτη. Eνας τυπικός κύκλος εργασιών ανά-
λογα µε τη λύση ψηφιοποίησης, που θα 
συµφωνηθεί περιλαµβάνει εν γένει τα πα-
ρακάτω στάδια: 1. Διαχείριση Εγγράφων, 
ώστε να είναι διαθέσιµα για τη Διαδικασία 
Ψηφιοποίησης τους. Για την εκτέλεση της 
εργασίας αυτής η Intelli χρησιµοποιεί µό-
νο κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό, 
ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η ορθή δι-
ακίνηση και η µέγιστη προστασία του έντυ-
που υλικού 2. Ψηφιοποίηση Εγγράφων, 
ώστε το έντυπο υλικό να µετατραπεί σε 
ψηφιακή απεικόνιση σε οποιοδήποτε από 
τα διαδεδοµένα πρότυπα εµφάνισης εικό-
νων (image format). Για την εργασία αυ-
τή η εταιρεία συνεργάζεται µε όλους τους 
µεγάλους οίκους του εξωτερικού για την 
προµήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισµού για 
την εκτέλεση των έργων. 3. Καταχώρη-
ση/Αναγνώριση Πληροφορίας Εγγράφων, 
ώστε µε κατάλληλη επεξεργασία των ψη-
φιακών εικόνων των εγγράφων να αποµο-
νώνονται µε αυτόµατο τρόπο τα επιθυµητά 
στοιχεία από αυτά (metadata/indexes). 
Σήµερα, η εξέλιξη των εφαρµογών αυτό-
µατης αναγνώρισης επιτρέπει την αυτόµα-
τη αναγνώριση (Recognition) πληροφο-
ρίας από δοµηµένα έγγραφα (structured 
forms) ή ηµι-δοµηµένα έγγραφα (Semi 
Structured Forms) των στοιχείων τους, 
τα οποία στη συνέχεια µπορούν να αξιο-
ποιηθούν για να επιτρέψουν την αναζήτη-
ση των εγγράφων σε κάποιο σύστηµα δι-
αχείρισής τους (Document Management 
System). Πρέπει να σηµειωθεί, πως στο 
πλαίσιο της αναγνώρισης πληροφορίας η 
Intelli έχει προχωρήσει σε έργα κάνοντας 
χρήση τόσο της τεχνολογίας OCR (Optical 
Character Recognition) για την αναγνώρι-
ση προτυπωµένης πληροφορίας, όσο και 
τη τεχνολογίας ICR (Intelligent Character 
Recognition) µε την οποία υποστηρίζε-
ται η αναγνώριση χειρόγραφων χαρακτή-

Τ
α προφανή οφέλη αυτής της πρακτι-
κής είναι οι επαυξηµένες δυνατότη-
τες, που προσδίδονται στις εταιρείες 

από την εκτέλεση των έργων αυτών στους 
παρακάτω βασικούς άξονες: • Ασφαλής 
Αποθήκευση των Εγγράφων (Archiving) 
και Δηµιουργία Βάσης Δεδοµένων για την 
ταχεία Ανάκτηση και Αναζήτησή τους • Δη-
µιουργία Αυτοµατοποιηµένων Εγκριτικών 
Σταδίων (Workflow) των εγγράφων µε 
συµµετοχή των απαραίτητων εµπλεκοµέ-
νων µερών • Κεντρική Διαχείριση των Εγ-
γράφων και Αµεση Πρόσβαση από όλα τα 
Τµήµατα της επιχείρησης.

Η πρόταση της Intelli Solutions
Η Intelli Solutions A.E έχει επενδύσει σε 
µεγάλο βαθµό στην παροχή ολοκληρω-
µένων και δοκιµασµένων λύσεων ψη-
φιοποίησης, χρησιµοποιώντας τον πλέ-
ον σύγχρονο εξοπλισµό από µηχανήµατα 
σάρωσης (Scanners), αλλά και υψηλή 
τεχνογνωσία σε πλατφόρµες λογισµι-
κού. Το ειδικό λογισµικό που υποστηρί-
ζει την εκτέλεση των έργων µπορεί σε 
κάθε περίπτωση να διαµορφώνεται κα-
τάλληλα, ώστε να προσαρµόζεται στις ει-
δικές απαιτήσεις του πελάτη, αυξάνοντας 
στο µέγιστο βαθµό τα γενικά οφέλη από 
την παροχή της υπηρεσίας. Οι ειδικευµέ-
νοι σύµβουλοι της Intelli σε συνεργασία 
µε την επιχείρηση προτείνουν σε κάθε νέο 
έργο την κατάλληλη λύση, ώστε να ικα-
νοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του πελά-
τη και παράλληλα προτείνουν τις απαραί-
τητες ενέργειες σύµφωνα µε το είδος των 
εγγράφων ανά δραστηριότητα που θα ψη-
φιοποιηθούν. Τα βασικά κριτήρια εφαρµο-
γής της λύσης που πρέπει να λαµβάνονται 
πάντα υπόψη, είναι το είδος των εγγράφων 
που θα ψηφιοποιηθεί σε συνάρτηση µε 
την καταχώρηση των στοιχείων τους στο 
σύστηµα διαχείρισης εγγράφων του πε-

Enterprise Content Management 
Ολοκληρωµένη Προσέγγιση από την Intelli Solutions A.E.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει καθολική η ανάγκη στον κόσµο των επιχειρήσεων η υλοποίηση 
έργων ψηφιοποίησης µε βασικούς άξονες την ψηφιακή διαχείριση του έντυπου υλικού, που 
διακινείται στο πλαίσιο όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης
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