
 
 
 
 

A digitalização de documentos (ou captura de imagens como também 

é conhecido) é uma actividade essencial para as organizações 

modernas.  
A qualidade, rapidez, usabilidade e interface destas soluções 

contribuem para o bom ou mau desempenho dos sistemas de 
informação das organizações e tem um impacto considerável na 

produtividade dos colaboradores. 
 

 

O produto IBM Datacap responde as estes desafios dotando as 
organizações com as seguintes funcionalidades: 

 
• Definição de padrões 

• Reconhecimento automático de campos ou páginas completas de 

informação com reconhecimento óptico de caracteres (OCR) 
• Reconhecimentos de documentos a partir de padrões 

• Qualidade validada em base de dados (dados recolhidos nos   
campos) 

• Integra nativamente com Microsoft Sharepoint e IBM Filenet e com 
outros através de Web Services 

• Suporte de múltiplos scanners e equipamentos multifunção  

  (com Driver TWAIN) 
• Interface única e integrada para execução das várias tarefas 

• Licenciamento sem limite de capturas 
• As imagens são indexadas no repositório de suporte da solução 

 

De acordo com a Harvey Spencer Associates (2001) 
"As principais motivações para proceder à digitalização dos 
documentos residem na perspectiva de pesquisar a informação e 
partilhar os conteúdos através das diferentes unidades de negócio, 
seguidas pelas melhorias na produtividade, redução de custos e 
melhoria no serviço ao cliente." 
 

 

Algumas das vantagens para o seu negócio: 
 
- Redução dos custos com o armazenamento e transporte do papel 
- Redução dos custos relacionados com o carregamento de dados  

  nos sistemas 

- Extracção da informação contida nos documentos sem digitação   
humana 

- Redução das tarefas de organização e preparação do papel  
- Substituição de sistemas ultrapassados 

- Redução dos custos com licenças de manutenção e contractos de  

manutenção 
  

Active a gestão de casos, governação e eDiscovery na sua 
organização. Contacte-nos que explicamos-lhe como a Lusodata e a 

IBM podem auxiliá-lo. 
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