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Apie „INFO-TEC“

UAB „INFO-TEC“ Paslaugų centras – lietuviško kapitalo informacinių technologijų bendrovė

Lietuvos rinkoje nuo 1991 m. 

Didžiausias dokumentų skaitmenizavimo centras Lietuvoje. Teksto atpažinimo 
sprendimų diegimo ir skaitmenizavimo paslaugos teikiamos nuo 1997 m.

INFO-TEC teikiamos paslaugos ir procesai sertifikuoti, taikoma vadybos sistema atitinka ISO 
9001 ir ISO 27001 standartų reikalavimus



3

Paslaugos

Teksto atpažinimo ir automatinio duomenų įvedimo paslaugos ir sprendimai

Elektroninių dokumentų saugyklos ir elektroniniai archyvai

Dokumentų skaitmenizavimo paslaugos ir  sprendimai

Spausdinimo nuomos paslaugos ir sprendimai

IT priežiūros ir vystymo paslaugos
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Ką skaitmeninti?

• Sutartys ir susiję dokumentai

• Klientų, tiekėjų bylos

• Techninė dokumentacija ir 
brėžiniai

• Sąskaitos faktūros

• Projektų dokumentacija

• Dokumentai įkėlimui į 
„INFOSTATYBA“ IS

• Anketos, apklausų atsakymų, 
užsakymų, egzaminų lapai

• Knygos, įvairūs leidiniai

Kodėl skaitmeninti?

• Optimizuoti dokumentų paiešką –
naudoti tik el. dokumentus

• Užtikrinti skenuotų dokumentų
pasiekiamumą 24*7 režimu

• Apsaugoti dokumentus nuo 
praradimo 

• Sumažinti fizinio archyvo 
tvarkymo kaštus

• Sutrumpinti duomenų įvedimo 
laiką

• Užtikrinti duomenų kokybę

Kodėl skaitmeninimo paslauga?

•Jokių investicijų!

•Nereikia papildomo personalo

•Nereikia patiems kurti ir valdyti 
duomenų įvedimo procesų

•Nereikia patiems rūpintis 
duomenų kokybe

•Tiekėjo Know-How

•Taupomas darbuotojų darbo laikas 
produktyviam darbui

Dokumentų skaitmenizavimo paslaugos ir sprendimai
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ABBYY Recognition server

• Dokumentų klasifikavimas

• Brūkšninių kodų nustatymas 

• Turinio atpažinimas

• Dokumentų turinio struktūros atkūrimas

• Darbo sekų vykdymas

• Dokumentų ir duomenų eksportas 
pageidaujamu formatu

ABBYY FlexiCapture

• Dokumentų klasifikavimas

• Teksto ir duomenų atpažinimas:

• Struktūrizuoti dokumentai (fiksuotos 
formos)

• Nestruktūrizuoti dokumentai 
(lanksčios formos)

• Duomenų automatinis palyginimas su 
duomenų bazėmis

• Duomenų patikrinimas

• Dokumentų ir duomenų eksportas 
pageidaujamu formatu

ABBYY FlexiCapture for Invoices

• Įvairių šalių sąskaitų-faktūrų laukų 
aptikimas ir reikšmių atpažinimas

• Duomenų patikrinimas ir automatinis 
palyginimas su duomenų bazėmis

• DB paieška pagal susijusius laukus 
(lookup), naujų reikšmių įvedimas

• Automatinis sąskaitos faktūros klaidų 
aptikimas. Taisyklių rinkinių koregavimas

• Prekių/paslaugų sąrašo atpažinimas 
(susiejimas su užsakymu)

• Apsimokymo funkcionalumas

• Dokumentų ir duomenų eksportas į 
apskaitos ir finansų valdymo sistemą

Teksto atpažinimo ir automatinio duomenų įvedimo paslaugos ir
sprendimai



6

Elektroninių dokumentų saugyklos ir elektroniniai archyvai

DOXiS 4 - specializuota el. 
dokumentų saugykla

Microsoft Office 365 Microsoft Azure Duomenų bazė

Turinio valdymo sistema 
(ECM) Informacinė Sistema

(ERP, CRM, portalas, kita)



7

Poreikių analizė ir proceso planavimas
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Ką sako klientai...

o Viskas prasidėjo nuo kelių centų už puslapį biudžeto. Tik dabar viskas 
kažkaip išbrango...

Uždarosios akcinės bendrovės IT

o Turim mes multifunkcinį spausdintuvą ir administratorė mums čia 
viską suskenuos....

Uždarosios akcinės bendrovės IT

o Kai tik pasakom, kad kažkam reikės eiti į archyvą padirbėti prie 
skenerio, iškart atsiranda alergija ir kažkokie neatidėliotini darbai...

AB Eksploatavimo tarnybos viršininkas 
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Dokumentų įkėlimas 

oDokumentų skenavimas

oDokumentų importas 
 Failų serveris (Hot Folder)

 El. paštas

 Turinio valdymo sistemos biblioteka

oDokumentų failo formato konversija

oPuslapių identifikavimas ir klasifikavimas
 Barkodų reikšmių sutikrinimas

 Dokumento struktūros apibrėžimas 

 Paveikslėlių, skirtukų, LOGO aptikimas ir kita
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Dokumentų skenavimas

oDokumentų paruošimas skenavimui (išsegimas)

oDokumento fonas

oDokumento spalvinė gama

o Skenavimo kokybė (lapo pasvirimas, išgaubimas)

o Skenavimo rezultatas:
 Tik dokumento vaizdas (PDF, TIF)

 Vaizdas su papildomu teksto sluoksniu (Searchable PDF)

o Vaizdo apdorojimas prieš OCR – šiukšlių 
pašalinimas
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Skenavimo įranga
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Ką sako klientai...

o Aš galvojau, jūs ateinat mums pasiūlyti naują skenerį, 

nes tas kurį mes turim, mums per silpnas...
Valstybinės įstaigos archyvo vedėja

o Mus domintų naujo skenerio įsigijimas arba nuoma, nes mūsų dabar naudojamam sulūžo 
dangtis ir jo niekas nepatvarko.... 

Viešosios bibliotekos IT vadovas

o Mums atneša projekto dokumentus segtuvuose, kur viskas susegta bet kaip vienoje 
krūvoje ir sumeta į lentyną. Formatas nuo A4 iki A1. nieko neįmanoma surasti...

Uždarosios akcinės bendrovės archyvo vedėja

o Per 2 metus, 3 žmonės, šalia savo tiesioginių funkcijų suskaitmenino ir aprašė (suvedė 
rankomis metaduomenis) 6000 bylų. 

Valstybinės įstaigos archyvas
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Dokumento rinkinio suformavimas

oSukurti loginius dokumentus, 
susidedančius iš vieno ar keleto 
puslapių

 Sistema sugrupuoja dokumentus ir 
patikrina ar struktūra yra galiojanti.

oAtskirti dokumentus panaudojant:
 Puslapių identifikatorius,

 Barkodus

 Taisykles

Sutarties dokumentai

Sutikimas tvarkyti asmens 
duomenis

Kredito sąlygos (Specialiosios 
+ bendrosios)

Informacija apie kreditą

Asmens dokumentasAsmens dokumento 
skiriamasis lapas

Sutarties dokumentų
rinkinio skiriamasis lapas
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Teksto atpažinimas

oSimbolių atpažinimas (OCR, ICR)

oRanka rašyto teksto atpažinimas
 Atpažinimo laukai

oLaukų atpažinimas (Optical Mark Recognition (OMR))
 Žymimasis langelis (Check-Box)

oBarkodų atpažinimas
 1D

 2D
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Automatinis duomenų įvedimas

oAtpažinimo formų paruošimas

oDuomenų patikrinimas
 grupinio ir kontekstinio verifikavimo 

metodai

 laukų reikšmių loginės taisyklės

 Tikrinimas duomenų bazėje (DB lookups)

oIšimčių valdymo procesas;
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Duomenų eksportas (Custom export)

oDuomenų eksportas
 XML, tekstiniai failai

 Duomenų bazės įrašai, web-
servisas, 

 Formatai – bet kokie

 Custom export galimybės
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Ką nutyli teksto atpažinimo sprendimų 
tiekėjai...
oProceso sukūrimas ir diegimas neįeina į sprendimo diegimo kainą!

oProceso analizė? 

oKada įvyksta „Know-How“ perdavimas?

oVeiklos specialistų rolės: dokumentų tvarkytojas, skenuotojas, 
operatorius, veiklos koordinatorius, IS administratorius, 
programuotojas.

oNeįvertintos rizikos:
 žmogiškieji resursais (ligos, atostogos, darbo keitimas) 
 programinės bei techninės įrangos eksploatacija (versijų kaita, nusidėvėjimas, skenavimo 

įrangos techninė profilaktika), 
 dokumentų srautų suvaldymas (pikiniai laikotarpiai, prastovos).
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INFO-TEC skaitmeninimo paslaugos

Apdorotų dokumentų 
saugojimas fiziniame 

archyve

Dokumentų pateikimas 
apdorojimui

Nuskenuotų dokumentų 
saugojimas elektroniniame 

archyve

Dokumentų 
skenavimas

Duomenų atpažinimas 
OCR sistemoje, 

patikrinimas

Duomenų ir 
skenuotų vaizdų 
eksportavimas

Duomenų įkėlimas Į DB, 
ECM, DVS

FTP

eL. paštas
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Mūsų klientai
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Dėkojame už dėmesį!

UAB „INFO-TEC” paslaugų centras
Trinapolio g. 9D, 08337 Vilnius

Tel: +370 5 272 75 25 

El. paštas: info@infotec.lt

www.infotec.lt

https://www.linkedin.com/company/uab-info-tec-paslaugu-centras

mailto:info@infotec.lt
http://www.infotec.lt/
https://www.linkedin.com/company/uab-info-tec-paslaugu-centras

