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Affecto Lietuva  
Informacijos valdymo sprendimų kompanija 
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Viena iš pirmaujančių IT paslaugų teikėjų Lietuvoje. 

Informacinių sistemų kūrimo, diegimo ir konsultavimo patirtis 

nuo 1991 metų. 

„Affecto Lietuva“ pardavimai 2013 m. sudarė 37 mln. Lt 

Strateginės veiklos kryptys: 

- Individualių  IT sprendimų kūrimas: 
- El. paslaugų sprendimai; 

- Intraneto ir ekstraneto portalai; 

- Dokumentų valdymo sprendimai; 

- El. turinio ir įrašų valdymo sprendimai; 

- GIS sprendimai; 

- Duomenų bazių valdymo sprendimai.  

- Verslo valdymo sistemų diegimas; 

- Veiklos analizės sprendimai; 

- Draudimo sprendimai. 

200+ IT specialistų komanda. 

Geri sprendimai gimsta iš patirties! 



Affecto akcijos parduodamos vertybinių 

popierių biržoje (Nasdaq OMX); 

8 kompanijos Šiaurės Europos ir Baltijos 

šalyse; 

1.082 darbuotojai (763 Skandinavijoje, 

319 Baltijos šalyse, 200 Lietuvoje); 

Daugiau kaip 1000 klientų; 

10-oji vieta tarp geriausiųjų Europos 

multinacionalinių darbdavių 2013 m. 

 

Esame didelės komandos nariai 
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Kada turėsime biurą be popieriaus? 

Svajojame bent nuo 1980-jų... 

Trečdalis organizacijų visus esminius 

procesus dar grindžia popieriniais 

dokumentais 

Tik 20% organizacijų svarsto galimybę 

pilnai atsisakyti popierinių dokumentų 
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Jau pasirengę elektroniniams dokumentams? 

 

5 



Skaitmeninis pasaulis pasiekė dar ne visus 
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Skaitmeninė atskirtis 

Žmonių atskirtis 

 

 

 

 

 

 

Informacijos 

atskirtis 
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Pagrindiniai atpažinimo technologijų 
naudojimo scenarijai 

Elektroninėmis technologijomis nesinaudojančių žmonių 

įtraukimas 

- El. paslaugomis efektyviai gali naudotis tik pilnamečiai 

- Tam tikros socialinės grupės nelinkusios naudotis el. 

paslaugomis 

Turimos informacijos įtraukimas į sistemas 

- Popierinių archyvų skaitmenizavimas 

- Grafinių vaizdų archyvų pritaikymas paieškai ir panaudojimui 

Naudojimo aplinka riboja elektroninį duomenų surinkimą 

- Technologijų naudojimas ne visada praktiškas 

- Technologijų naudojimas turi būti ribojamas 
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Popieriniai dokumentai elektroninės 
informacijos amžiuje 

Didžiosiose organizacijose popierinių dokumentų naudojimas 

mažėja (41% organizacijų) 

19% organizacijų pastebi popierinių dokumentų daugėjimą – 

daugiausia dėl teisinio reguliavimo ir vadovybės kontrolės 

Popieriniai dokumentai veiklos procesuose lieka, nes: 
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Šaltinis: © AIIM 2013, www.aiim.org - Industry Watch ataskaita: 

Winning the Paper Wars - capture the content and mobilize the process troops 

44% Reikalingas parašas

34% Dideli kaštai pereiti prie elektroninio sprendimo

34% Teisiniai reikalavimai neleidžia

32% Sunkiau valdyti proceso išimtis

31% Patogu dėti žymas ir rašyti pastabas

23% Didelis pokytis, baisu prarasti darbą

19% Nepasitikima duomenų patikimumu

http://www.aiim.org/


Pagrindiniai varikliai skaitmenizuoti 
dokumentus 

Didžiausias laimėjimas – lengvas dalinimasis informacija ir paieška 

Lieka išsamesnis pėdsakas auditui, lengviau tenkinti reikalavimus 

70% atvejų reakcijos laikas klientams, tiekėjams ar piliečiams 

sutrumpėja daugiau kaip trigubai, 12% atvejų – daugiau kaip dešimt 

kartų! 

47% respondentų teigia, kad produktyvumas panaudojus dokumentų ir 

formų skenavimą bei automatizuotą duomenų atpažinimą padidėja >30% 

Lengviau užtikrinti dokumentų išsaugojimą 

50% organizacijų investicijos į skenavimo ir atpažinimo sprendimus 

atsipirko greičiau nei per metus, 67% - greičiau nei per 18 mėn. 
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Šaltinis: © AIIM 2013, www.aiim.org - Industry Watch ataskaita: 

Winning the Paper Wars - capture the content and mobilize the process troops 

http://www.aiim.org/


„Svajonių procesai“ ir realybė 

Siekiamas procesas: 

√ Tik gavus iš karto skenuojama 

√ Automatiškai nustatomas tipas, nukreipiama 

√ Duomenys automatiškai tikrinami sistemose 

√ Transakcija atliekama beveik automatiškai 
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Realybė praktikoje: 

 Skenuojama apie 70% atvejų 

 Tik apie 13% atvejų atpažįstami duomenys 

 15% atvejų atpažįstami tik indeksavimo 

duomenys 

 20% atvejų skenuojama proceso pabaigoje 



Nuskenavome, turime elektroninį. O kas 
toliau? 

Ar jau turime naudingus duomenis sistemoje? 

- Dokumento vaizdas – dar ne naudingi duomenys. 

Kiek laiko gaištame duomenų įvedimui į sistemas? 

- Rankinis ar automatinis darbas? 

Ar galime, ir kiek laiko gaištame dokumento radimui? 

- Kiek verta galimybė ieškoti pagal visą tekstą? 

Kiek laiko gaištame turinio pakartotiniam panaudojimui? 

- Galime tiesiog kopijuoti, ar turime rinkti tekstą iš naujo? 

Kur ir kaip elektroninis vaizdas bus saugomas? 

- Reikalingas integruotas turinio valdymo sprendimas 
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Teksto atpažinimo integracija su DVS  

Automatizuojamas dokumentų ir duomenų įkėlimas 

Paieška pagal dokumento turinį 

Dokumentų naudojimas 
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ABBYY 

Atpažinimo technologijų ir produktų gamintoja 

Pagrindinės technologijos: 

- Vaizdų apdorojimas    

- Teksto atpažinimas 

- Dokumentų atpažinimas 

- Taikomoji lingvistika 

 

Tarptautinė kompanija, turinti 14 biurų  

Europoje, Azijoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje 

Įmonėje dirba daugiau nei 1250 darbuotojų 
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ABBYY technologijų naudotojai Lietuvoje 
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http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=P2EiQcZW7do3rM&tbnid=LMVViQvOQPUzdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.klaipedoslyga.lt/komandos/1175-kvjud.html&ei=Ji2DU-HnEYvR4QTljYCwCg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHJ4Q9r2LKsdn0LlkZsy5E8mDHX1A&ust=1401192088389883
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http://www.lrimones.lt/leidyba-251/utenos-indra-uab-20503/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=hGkmzz4SP3mizM&tbnid=N5vT1w4H0jU5fM:&ved=0CAUQjRw&url=http://at.mfa.lt/index.php?1708529483&ei=oS-DU7TyOsWh4gT3_YC4AQ&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNHHT45PaeXJZEMDRhmlOVp9AXAEcA&ust=1401192733580483
http://www.venipak.lt/lt/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JvBP0Ag_5daFyM&tbnid=FNXWKEuZdVf9MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.essecurity.lt/lt/kas-mus-rekomenduoja&ei=wTGDU6e_H6ah4gTm6IH4DA&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNF61126VjUTOx0lVebGRfNtZrf2Fg&ust=1401193280097924
http://www.vilniaus-r.lt/
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fXtf0kQSAbRmDM&tbnid=P61AGZbjLV3FCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sdg.lt/index.php?option%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D206%26Itemid%3D186&ei=LzKDU_vDD6ah4gTm6IH4DA&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNH4M2LEbthtPG3RW17WSv5D1w5gkQ&ust=1401193385452538
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HIwQ46eraPbCMM&tbnid=gFxPcPLlVhlq0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://5ci.lt/Default.asp?TopicID%3D14%26DL%3DL%26EditionID%3D12&ei=BTSDU7SyNfLV4QTerICoCg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNFmtVygcFSBD1EBV1PQeKSMPa1sMw&ust=1401193857519346
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3qQnRFd5Z5HICM&tbnid=S8mXJjcDFrT8WM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kaunozinios.lt/naujienos/kauno-vandenu-informacija-74_48651.html&ei=2iyDU4qqJcbd4QSEu4GYDg&bvm=bv.67720277,d.bGE&psig=AFQjCNF7vbPUOlyL_8z-ad2va3Aiv-Ensw&ust=1401192025023520
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ABBYY Produktai 

Desktop OCR 

 

 

 

Data Capture 

 

 

Žodynai 

 

 

Server OCR 

 

 

 

SDK 

 

 

Sprendimai mobiliems įrenginiams 
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ABBYY Recognition Server 

Neredaguojamų/skenuotų dokumentų (pasirašytų sutarčių, 

aktų, važtaraščių, dokumentacijos ir pan.) 

-  Atpažinimas 

-  Konvertavimas į PDF, Word ar kitus redaguojamus formatus  

-  Brūkšninių kodų radimas ir atpažinimas  

-  Konvertuotų dokumentų perdavimas saugojimui ir valdymui 
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ABBYY FlexiCapture 

Dokumentų skenavimas 

Atpažinimas, klasifikavimas, verifikavimas 

Konvertavimas į PDF, Word ar kitus redaguojamus formatus 

Dokumentų ir atpažintų duomenų perdavimas saugojimui ir 

valdymui 
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FlexiCapture dokumentų atpažinimo eiga 
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FlexiLayout 

Studio 

Projekto 

paruošimas 

Dokumentų 

šablonų 

redaktorius 

Skenavimas 

Karštasis 

aplankas 

(vaizdams) 

Pirminis 

vaizdo 

tvarkymas 

Dokumentų 

grupavimas 

Teksto / 

duomenų 

išgavimas 

Automatizuo

tas duomenų 

patikrinimas 

Dokumentų 

rinkinio 

patikrinimas 

Grupinis 

simbolių 

tikrinimas 

Kontekstinis 

reikšmių 

tikrinimas 

Tikrinimas 

panaudojant 

taisykles 

Duomenų 

bazės  

CRM, ERP, 

DVS 

Failai 

Lanksčios formos 

Dokumentų 

šablonai 

Projektas 

ĮKĖLIMAS ATPAŽINIMAS TIKRINIMAS EKSPORTAVI

MAS 

Vaizdai Duomenys,

vaizdai 

Patikrinti 

duomenys,

PDF 



Lengvas gyvenimas su ABBYY 

 

Paprastumas 

Patogumas 

Tikslumas 

Greitis 
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Raštų skenavimas ir atpažinimas 

Suformuota 

dokumento struktūra 

Skenuoto dokumento 

vaizdas, 

identifikuotos 

atpažįstamos sritys 

Atpažinti duomenys 



Teksto atpažinimo nauda 

Patogesnis ir paprastesnis skenuotų dokumentų įkėlimas; 

Trumpesnis duomenų įvedimo laikas; 

Mažesnis įvedimo klaidų kiekis; 

Patogesnis dokumentų panaudojimas (paieška, dokumento 

turinio naudojimas); 

Daugiau šypsenų raštinėje. 
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Pabaigai... 

 

 

 

 

 

Skaitmenizavimo ir duomenų atpažinimo sprendimų grąžą 

galima įvertinti skaičiais – Affecto gali padėti 

Išsamios AIIM Industry Watch ataskaitos: 

http://www.aiim.org/Research/Industry-Watch/  
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UAB “Affecto Lietuva” 
Perkūnkiemio g. 4A, LT-12128 Vilnius 

Tel. +370 5 212 3712 

info.lt@affecto.com 

www.affecto.lt 
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