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Capture (Fangst)

• Identifikation af informationer og kilder



Kilder

Email

Web Pages

Enterprise
Applications

Paper Documents
& Files

Fax

Electronic Documents

FormsReports

Mail

Graphics,
Video, & AudioBlueprints &

Photos

XML & Meta Data

Print Output

Indholds kilder



Typer af informationer

• Menneskeskabte
– E-mail
– Elektroniske dokumenter

• Word, PDF, Excel osv.
– Fax

• Papir el. elektronisk
– Papir

• Hvor er den elektroniske original?!

• Applikationsskabte
– EDI
– ERP
– E-faktura



Teknologier

• Scanning
• Datafangst (OCR)



Scanning

• Vælg det rette værktøj
• Hvad og hvor meget
• Central vs. decentralt vs. outsourcing
• Scanning på farten



Vælg det rette værktøj

Saks – kr. 34.95 Frisørsaks – kr. 3495,-

Kokkekniv – kr. 299,95 Kokkekniv – kr. 1790,-

Håndjern – kr. 49,- Håndjern – kr. 499,-



Vælg det rette værktøj



Hvad og hvor meget

•Hvad skal scannes?
•Hvor meget skal scannes?

(Antal sider pr. dag, uge, måned, år)

•Vil mængden af scanningsmateriale stige eller falde?
•Skal både for- og bagside scannes?
•Sort/hvid eller farve - Eller begge dele?
•Automatisk forbedring af kvaliteten?



Vælg det rette værktøj



Klargøring

•Blanke sider

•Sider med stregkoder

•Sider med tekst

•Patch Codes

•Labels med stregkoder



Central / Decentral scanning

Overvejelser

• Hvor hurtigt skal dokumenterne i aktion?
– Scanning til arkiv eller til daglig sagsbehandling

• Mængden
– 1000 sider pr. dag eller pr. år?

• Typen af dokumenter
– A4 dokumenter eller små lapper?

• Følsomhed
– Er det noget alle må se?



Central / Decentral scanning

• Fordele
– Større kapacitet
– Højere hastighed
– Trænet personale
– God til store mængder

• Ulemper
– Langsommere i aktion

• Fordele
– Hurtigere i aktion
– Større ansvar
– God til små mængder
– Forskellige typer

• Ulemper
– Personalet har også andre

opgaver
– Mulighed for flere fejl
– Flere der skal uddannes
– Øget drift

Central Decentral



Outsourcing



Central / Decentral / Outsourcing

Fremtidens kombination

Bilag og kvitteringer

Kontrakter

Daglig post
Sager

Marketing



Scanning på farten

• Praktiske forhold
– Størrelse på scanner (Hvor skal medarbejderen opbevare den)
– Størrelse på materialet der skal scannes
– Mængden af materiale der scannes pr. scanning. (Med eller uden arkføder)
– Behov for scanning med eller uden direkte tilslutning til PC
– Mulighed for ekstern strøm? (Findes der alm. 220V der hvor der skal scannes?)
– Levering af data – Mobil eller på kontor

• Arbejdsgange
– Ændring af arbejdsgange – klare retningslinjer
– Instruks om hvad, hvornår og hvordan

• Sikkerhed
– Hvad sker der hvis dokumenterne forsvinder?

• Backup
– Hvad sker der hvis der mistes dokumenter?



Datafangst
OCR/HCR/ICR/OMR/IDR

• Indeksering
• Søgeord
• Sagsoprettelse
• Betalinger

OCR (Optical Character Recognition)
Teknik til at omdanne informationer på et
elektronisk dokument til klar tekst.

HCR (Handprint Character Recognition)
Læsning af håndskrift på elektroniske dokumenter.

ICR (Intelligent Character Recognition)
En kombination og en videreudvikling af OCR
og HCR.

OMR (Optical Mark Recognition)
Læser markeringer på et elektronisk dokument.
F.eks. en scannet formular eller et spørgeskema.

IDR (Intelligent Document Recognition)
Teknologi til automatisk genkendelse af dokumenter.

OCR (Optical Character Recognition)
Teknik til at omdanne informationer på et
elektronisk dokument til klar tekst.

HCR (Handprint Character Recognition)
Læsning af håndskrift på elektroniske dokumenter.

ICR (Intelligent Character Recognition)
En kombination og en videreudvikling af OCR
og HCR.

OMR (Optical Mark Recognition)
Læser markeringer på et elektronisk dokument.
F.eks. en scannet formular eller et spørgeskema.

IDR (Intelligent Document Recognition)
Teknologi til automatisk genkendelse af dokumenter.

• Fuld
• Delvis



Fuld OCR

• Fuld tekst OCR
– F.eks. til søgbare PDF-filer

• Fordele:
– Man kan søge efter alle ord.
– Mange muligheder for søgninger

• Ulemper:
– Ingen verifikation – upræcise resultater
– Søgning i mange dokumenter kan tage lang tid



Delvis

• Struktureret:
– Skemaform
– Certifikater

• Ustruktureret:
– Fakturaer
– Daglig post



Klassifikation

• Indeksering
• Input designs
• Kategorisering

• Automatisk klassifikation

Systematisk identifikation og gruppering af forretningsaktiviteter og / eller
dokumenter og informationer i kategorier, ud fra logisk strukturerede
konventioner, metoder og procedurer fastsat i et klassifikationssystem.
Kilde: ISO 15489 - Information and documentation Records management

Systematisk identifikation og gruppering af forretningsaktiviteter og / eller
dokumenter og informationer i kategorier, ud fra logisk strukturerede
konventioner, metoder og procedurer fastsat i et klassifikationssystem.
Kilde: ISO 15489 - Information and documentation Records management



Automatisk klassifikation



Michael Fray
mf@deltaecm.dk

www.deltaecm.dk / www.ecm-akademiet.dk

mf@deltaecm.dk


Succesfaktorer

• Sammenhænge
– mellem indhold, systemer, personer, processer og strategi.

• Rette information på rette tidspunkt
– Er sammenhængene i løsningen på plads, bliver det også muligt at

præsentere brugerne for rette information og relevante dokumenter, når
der arbejdes med elektronisk indhold.

• Brugervenlig
– Løsningen skal være til at finde ud af og nem at lære at bruge.

• Skalerbar
– Løsningen skal kunne vokse i takt med virksomhedens behov

• Migrerbar
– Kan løsningen udskiftes?

www.deltaecm.dk
www.ecm-akademiet.dk


Michael Fray
mf@deltaecm.dk
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mf@deltaecm.dk

