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Automatizované procesy vďaka umelej 

inteligencii

Existuje veľa spoločností, v ktorých musí každý 

prichádzajúci dokument prejsť viacerými rukami. 

Oddelenie predaja dostáva objednávky, účtovné 

oddelenie dostáva faktúry, z výroby prichádzajú 

certifikáty a oddelenie správy skladu dostáva 

prepravné dokumenty. Mnoho času sa stráca pri 

spracovávaní (ak je proces spravovania dokumentov 

manuálny). Spoločnosť itelligence vytvorila 

automatizované kognitívne riešenie it.document 

handling suite založené na technológiách. Balík 

sa skladá z dvoch produktov: it.approval a it.

capture, ktoré si môžete skombinovať podľa svojich 

potrieb. Tieto dve riešenia podporujú viaceré 

typy dokumentov, napríklad faktúry, predajné 

objednávky, certifikáty a HR dokumenty. 

Oba produkty využívajú softvérové roboty a umelú 

inteligenciu. Znamená to, že všetky hodnoty 

v dokumentoch sa zaznamenajú a kategorizujú 

v systéme ERP vašej spoločnosti automaticky.  

Vďaka umelej inteligencii sa systém každým 

spracovaným dokumentom zdokonaľuje. 

it.approval vám ušetrí čas a peniaze 

Mnohé spoločnosti ešte stále schvaľujú dodávateľské 

faktúry a nákupné objednávky na tovar a služby 

manuálne. To často spomaľuje procesy schvaľovania, 

zdržuje doručovanie tovaru a spôsobuje oneskorenie 

platieb faktúr. To všetko môže poškodiť alebo 

ohroziť vzťahy medzi zákazníkmi a dodávateľmi. 

Podniky, ktoré využívajú manuálne procesy, nezriedka 

čelia ďalším problémom. Príkladom sú premeškané 

zľavy pri rýchlej platbe a neprehľadné spravovanie 

faktúr. V dôsledku toho tieto organizácie fungujú  

bez základných informácií, ako sú napríklad 

podrobnosti o aktuálnom stave schválenia dokumentu 

alebo úplná história procesu schvaľovania. Medzi 

ďalšie problémy patrí veľké množstvo manuálnych 

úloh pri vytváraní a schvaľovaní dokumentov, 

nejednotné procesy schvaľovania dokumentov,  

ale tiež chýbajúce požiadavky zabezpečenia súladu 

podľa interných pravidiel. 

Efektívnejšie procesy spracovávania  
dokumentov s riešeniami it.approval  
a it.capture

Automatizované kognitívne riešenia  
založené na technológiách

Žiadny z vašich zamestnancov  
nebude musieť strácať čas manuálnym 

hľadaním hodnôt v dokumentoch.  
O všetko sa postará riešenie  
it.document handling suite.

60%
úspora času 
pri spracovávaní 
dokumentov



Funkcie riešenia it.approval

n Vytváranie a schvaľovanie požiadaviek na nákup 

n Vytváranie a schvaľovanie nákupných objednávok 

n Vytváranie a schvaľovanie faktúr 

n Vytváranie faktúr prostredníctvom rôznych 

vstupných kanálov: 

 – súbory XML

 – e-mail, skenovanie s OCR (v rámci it.capture)

 – skenovanie a manuálne zadávanie z obrázka faktúry

n Možnosť overovania faktúr na oddelení záväzkov 

pred schválením 

n Možnosť zadávania účtovných informácií na oddelení 

záväzkov alebo inom príslušnom oddelení 

n Automatické určovanie schvaľovateľa na základe 

subjektu zodpovedného za náklady  

(ďalší schvaľovateľ sa určí podľa hierarchie  

HR alebo položiek v tabuľke) 

n Automatické overovanie limitov schvaľovania 

pred záverečným schválením 

n Prehľadná obrazovka schvaľovania na schválenie 

všetkých typov dokumentov 

n Úplná história všetkých akcií schválenia 

n Centrum spravovania pre oddelenie záväzkov  

na monitorovanie dokumentov v procese 

schvaľovania 

Výhody riešenia it.approval

n Efektívnejšie riadenie procesu od obstarávania  

až po zaplatenie 

n Kratšie cykly schvaľovania 

n Optimalizované peňažné toky 

n Nižšie náklady na každú faktúru 

n Automatizované procesy vytvárania,  

zadávania a schvaľovania 

n Žiadna manuálna manipulácia a archivácia; výsled-

kom je kancelária bez papierových dokumentov 

n Úplná história dokumentu s celým  

procesom schvaľovania

n Centrálne alebo čiastkové zobrazenie 

spracovávaných alebo dokončených dokumentov 

n Jednotné spracovávanie a schvaľovanie na základe 

interných pravidiel na každom mieste v každej krajine 

n Kontrolované a transparentné  

procesy schvaľovania 

n Automatické zabezpečenie súladu  

s pravidlami schvaľovania 

n Všestranné vytváranie časových  

pečiatok a zapisovanie do denníkov

Automatizované spracovávanie 

dokumentov s riešením it.capture 

Náš softvér na digitalizáciu dokumentov 

it.capture každý deň spracuje tisíce dokumentov, 

pričom čím viac dokumentov spracuje, tým je presnejší. 

Používame jeden centrálny systém na prijímanie 

dokumentov. Znamená to, že jeho výhody využívajú všetci 

zákazníci, ktorí tento systém používajú.

Výhody riešenia it.capture

n Extrahovanie údajov zo súborov PDF

n Extrahovanie údajov z naskenovaných dokumentov 

alebo e-mailov s priloženými súbormi PDF

n Rozpoznávanie a interpretácia údajov

n Dostupnosť údajov v príslušných poliach systému SAP

Funkcie riešenia it.capture

n Možnosť 100 % automatizácie skenovania --> 

rozpoznávania --> registrácie dokumentov v systéme ERP 

bez zásahu človeka

n Efektívna a spoľahlivá digitalizácia a archivácia právnych, 

personálnych alebo iných podnikových dokumentov

n Podporované sú všetky typy podnikových dokumentov

n Okamžité online overenie podľa aktuálnych údajov 

v systéme ERP – žiadna replikácia údajov

n Efektívne a štandardizované procesy s formálnymi revíziami

n Rýchla a jednoduchá implementácia

n Nízke celkové náklady na vlastníctvo  

a vysoká návratnosť investícií

n Už žiadne straty a nesprávne uloženie dokumentov

Nielenže dokážeme skrátiť registráciu 
dokumentov na minimum, 
dokážeme ju úplne eliminovať.

75skrátenie 
cyklov 
schvaľovania

%

Riešenie it.document handling suite na automatizované označovanie  
a indexovanie dokumentov v systéme ERP

it.document handling suite
Inicializácia procesu  
v systéme ERP100 % automatické zisťovanie 

a priraďovanie údajov v systéme ERP

Automatická registrácia všetkých dôležitých 
informácií v podnikových dokumentoch

Ďalšie spracovanie v systéme ERP



100%
automatické spracovávanie,  
rozpoznávanie a registrácia 
údajov

it.document handling suite

it.approvalit.captureProdukty

Riešenia

Poskytovanie

 Faktúry
 Nákupné objednávky/požiadavka 
 Predajné objednávky/požiadavka 
 Riadenie ľudských zdrojov 
 Certifikáty 
 Vytváranie základných údajov
 Výdavky/príjmové doklady

Služba, cloud, lokálne Lokálne

itelligence – váš partner s overenými 

skúsenosťami v oblasti SAP 

Naše skúsenosti v oblasti SAP najlepšie dokazujú 

rôzne overiteľné ocenenia a akreditácie SAP, ale tiež 

odporúčania spokojných zákazníkov.  Zákazníci 

si nás často vyberajú ako inovačného partnera pri 

implementácii najnovších verzií našich vlastných 

technológií a metodík. Naši poradcovia sú 

odborníkmi na oblasti z rôznych odvetví, napríklad 

analytiku, používateľské rozhrania a platformy, 

ku ktorým patrí SAP HANA. Ponúkame podrobné 

znalosti odvetvia a precízne zameranie na potreby 

vašej oblasti činnosti, čo vám prinesie rýchlejšiu 

premenu času na hodnotu. Naša stratégia viedla 

k mnohým úspešným implementáciám, pri ktorých 

od nás zákazníci postupne získavajú informácie 

o riešení a preberajú zaň zodpovednosť.  

Naša metodika potvrdzuje, že riešenia it.approval 

a it.capture sa implementujú s funkciami pre 

konkrétneho zákazníka aj podporou platforiem. 

Vďaka rôznym seminárom dokážeme zabezpečiť, 

že inštalácia je rýchla, spĺňa jedinečné požiadavky 

každého zákazníka a včas sú k dispozícii praktické 

školenia.
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