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Sirius – kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty
Sirius je modulární systém urãen˘
pro budování komplexních aplikací
v oblastech, jako jsou digitalizace
a správa dokumentÛ, systémy pro
archivaci, zpracování a ukládání
obrazov˘ch informací, optické
rozpoznávání písma a zpracování
formuláfiÛ. PouÏívá se i v prÛmyslov˘ch
aplikacích, které pracují s opticky
získan˘mi informacemi, napfiíklad ãtením
ãárov˘ch kódÛ apod.
Díky své databázovû orientované
architektufie klient/server a rozsáhlé
sadû v˘konn˘ch nástrojÛ dovoluje
rychlou tvorbu robustních aplikací.

«

Architektura
Cel˘ systém je postaven v dvou a tfiíúrovÀové architektufie klient/server nad standardní
SQL databází. Klienti s grafick˘m uÏivatelsk˘m rozhraním pracují v prostfiedí Windows
a webov˘ch prohlíÏeãÛ.
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systému Sirius

Modularita
Sirius je budován z jednotliv˘ch funkãních prvkÛ,
které jsou obsaÏeny v programov˘ch modulech
s jednotn˘m rozhraním. V‰echny funkce systému
jsou dÛslednû fiízeny propracovan˘m systémem
pfiístupov˘ch práv, která jsou uplatÀována pro
konfiguraci systému, pro pfiístup uÏivatelÛ
k jednotliv˘m funkcím a k uloÏen˘m informacím
aÏ na úroveÀ databázov˘ch polí. Je snadné
vytvofiit soubor funkcí na míru u‰it˘ potfiebám
konkrétního uÏivatele. Standardní rozhraní
dovoluje tvorbu nov˘ch funkãních modulÛ
a rychlou realizaci zákaznick˘ch funkcí.
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Uživatelská práva

Klient/server

UÏivatelská práva jsou definována jednak
licenãními daty, která urãují základní konfiguraci
a funkãnost klienta a jednak právy, která jsou
definovatelná pro jednotlivé uÏivatele nebo jejich
skupiny. UÏivatelská pfiístupová práva zpfiístupÀují
nebo znepfiístupÀují jednotlivé elementární funkce
klienta a jeho modulÛ a také definují pfiístupy
k datÛm a objektÛm uloÏen˘m v databázi.

Klient
Modulární klient Siria pracuje v prostfiedí MS
Windows s grafick˘m uÏivatelsk˘m rozhraním.
Obsahuje rozhraní pro styk s prostfiedím a obsluhu
v/v periferních zafiízení. Integruje také
databázového klienta a moduly tfietích dodavatelÛ,
jako napfi. OCR stroje apod. API rozhraní je urãeno
pro komunikaci s jin˘mi aplikacemi, které
nevyuÏívají technologii COM.
Tenk˘ klient obsahuje v‰echny základní funkce
tlustého klienta a umoÏÀuje pfiístup pfies web.
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Server
Klient komunikuje se standardním SQL
databázov˘m strojem. Jsou podporovány
databázové stroje MS SQL. Pro ukládání dat na
archivaãní a zálohovací média jsou podporována
standardní sw fie‰ení obsluhující magnetopáskové,
magnetooptické, CD a DVD jukeboxy.

Funkční moduly
Stále rostoucí poãet nov˘ch standardních i zákaznick˘ch funkãních modulÛ roz‰ifiuje
funkcionalitu Siria. Jejich vhodnou volbou lze dosáhnout takové konfigurace, která
pfiesnû plní poÏadavky konkrétní aplikace.

»

Vstupy

Základní skenovací modul
Jednodu‰‰í varianta skenovacího modulu je urãena
pro obsluhu skenerÛ se sw rozhraním TWAIN.
Ovladaãe TWAIN dodává ke sv˘m skenerÛm
pfieváÏná vût‰ina svûtov˘ch v˘robcÛ.

Monitorování adresáfiÛ
Nové generace síÈov˘ch skenerÛ a multifunkãních
zafiízení, jako jsou napfiíklad digitální kopírky,
dovolují jejich samostatné pfiipojení k síti a pfienos
naskenovan˘ch dokumentÛ prostfiednictvím FTP
na urãené místo. Modul pro monitorování síÈov˘ch
adresáfiÛ dovoluje systému Sirius automaticky
sbírat naskenované dokumenty a zpracovávat je
stejn˘mi metodami jako dokumenty z ostatních
zdrojÛ.

Roz‰ífien˘ skenovací modul
Import z jin˘ch aplikací
Roz‰ífien˘ skenovací modul je vybaven pro
dávkové zpracování velkého mnoÏství dokumentÛ
na skenerech produkãní kategorie
a u podporovan˘ch zafiízení mÛÏe obsluha ovládat
ve‰keré funkce z klienta Siria. Spolupracuje plnû
s jeho dávkov˘m systémem. UloÏené skenovací
profily zrychlují práci pfii pofiizování pfiedem
znám˘ch typÛ dokumentÛ.

Pfienos dokumentÛ z jin˘ch aplikací je moÏn˘
programovû prostfiednictvím API, metodou drag
and drop z prÛzkumníka Windows nebo pomocí
modulu import. Importované objekty zÛstávají ve
svém pÛvodním formátu. To umoÏÀuje vytváfiet
kombinované dokumenty, tj. ukládat a indexovat
dokumenty digitalizované z papírové podoby spolu
s dokumenty, které vznikly v elektronické podobû –
napfi. v˘stupy kanceláfisk˘ch a obchodních aplikací.
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Zpracování

Dávkové zpracování
Propracovan˘ systém dávkového zpracování je
urãen pro distribuované zpracování stfiedních
a velk˘ch mnoÏství dokumentÛ. Dokumenty jsou
po celou dobu trvání procesÛ zpracování uloÏeny
v tzv. dávkách od svého pofiízení prostfiednictvím
nûkterého ze vstupních portÛ aÏ po uvolnûní
zpracovan˘ch dokumentÛ do systému, kter˘m
dávkové zpracování konãí. Jednotlivé dílãí úlohy
nad dokumenty v dávce mohou b˘t provádûny na
specializovan˘ch pracovi‰tích, napfi.: skenování,
rozpoznávání a ãtení dokumentÛ nástroji
OCR/ICR, verifikace vytûÏen˘ch dat a indexování
pro archivaci.

Zpracování obrazu
Sirius podporuje ve v‰ech sv˘ch modulech práci
s dokumenty v jejich pÛvodním pfiirozeném
formátu. Zvlá‰tní pozornost je vûnována grafick˘m
formátÛm u dokumentÛ pofiizovan˘ch skenováním.
Jsou pouÏívány specifické standardizované
formáty vhodné pro digitální archivaci dokumentÛ
pfiedev‰ím v ãernobílé podobû, které jsou
optimalizovány pro optimální pomûr mezi kvalitou
zobrazení a velikostí dokumentÛ. Jsou pouÏívány
bezztrátové kompresní algoritmy a inteligentní
postupy pro zobrazování dokumentÛ na
poãítaãov˘ch displejích (scale to gray).

Zpracování obrazu umoÏÀuje podstatné zlep‰ení
ãitelnosti skenovan˘ch dokumentÛ pro
rozpoznávací stroje OCR/ICR a v˘znamnû sniÏuje
chybovost pfii vytûÏování dat.
Funkce zpracování zahrnují pfiedev‰ím operace,
které zajistí korektní registraci dokumentu,
tj. nalezení okrajÛ a vyrovnání dokumentÛ,
odstranûní neãistot a prvkÛ, které nenesou
textovou informaci, jako jsou rámeãky, rastry apod.

Rozpoznávání formuláfiÛ
Sirius umoÏÀuje rozpoznávat pfiedem definované
typy dokumentÛ (formuláfiÛ) pfii jejich vstupu
do systému nebo v dal‰ích krocích jejich
zpracování. Dokumenty jsou rozpoznávány podle
specifick˘ch znakÛ, které jsou jedineãné pro dan˘
typ dokumentu. KaÏdému typu dokumentu je
moÏno pfiifiadit tzv. ‰ablonu, která definuje, jak˘m
zpÛsobem se s dan˘m typem nakládá v prÛbûhu
zpracování. ·ablona rozdûluje dokument na zóny
pro ãtení nástroji OCR/ICR. Pro kaÏdou zónu
urãuje kromû jejího umístûní na formuláfii
a rozmûrÛ také typ informace, kter˘ tato zóna
obsahuje, pfiifiazuje databázové pole, kam se
ukládají vytûÏená data a definuje kontrolní
mechanizmus pro verifikaci tûchto dat.

Pofiizování dat s podporou
Siria sniÏuje pracnost
aÏ o 50 procent

Rozpoznání typu dokumentu dovoluje zpracovávat
bezchybnû „smûsi“ dokumentÛ, kde jsou v jedné
dávce pomíchány rÛzné druhy dokumentÛ, které
mají buì charakter formuláfiÛ a jsou urãeny
pfiedev‰ím pro vytûÏování dat, nebo jde
o dokumenty, jejichÏ formát není pfiedem znám
a s jejichÏ obsahem se zachází ad hoc.

systémy a souãasnû jsou ukládána do indexov˘ch
databází Siria. Sirius poskytuje velmi efektivní
podporu pro pofiizování dat z naskenovan˘ch
dokumentÛ i v takov˘ch pfiípadech, kdy se jedná
o informace strojovû nerozpoznatelné a podstatnû
omezuje manipulaci s papírov˘mi dokumenty
(Key from image). Tato metoda sniÏuje pracnost
pfii pofiizování dat aÏ o 50 %.

OCR/ICR/OMR/ãárové kódy
Indexy
Nástroje Siria pro vytûÏování dat jsou zaloÏeny na
v˘konném rozpoznávacím stroji pro optické ãtení
skenovan˘ch dokumentÛ. Jsou rozpoznávány
v‰echny bûÏné typy strojového písma (OCR),
ruãnû psané hÛlkové písmo (ICR), za‰krtávací
okénka a ãárové kódy. Jsou podporovány v‰echny
v˘chodoevropské jazyky a znaky s diakritikou.
âtení dokumentÛ je moÏné buìto podle ‰ablon
rozeznaného typu dokumentu, nebo celostránkovû
s vazbou na fulltextovou databázi. Specifické
funkce pro ãárov˘ kód umoÏÀují napfi. jeho
nalezení na stránce bez ohledu na to, kde je
umístûn, rozeznání jeho typu apod.
Dlouholeté zku‰enosti firmy Elsyst Engineering
se zpracováním obrazu umoÏÀují realizovat
specializované zákaznické úlohy pro vytûÏování
dat, zaloÏené na anal˘ze obrazové informace
z rÛzn˘ch zdrojÛ.

VytûÏování dat/indexování dokumentÛ
Jednou z hlavních úloh pfii zpracování dokumentÛ
je indexování, to znamená pfiipojit k dokumentu
data, která jej popisují a slouÏí pro uloÏení
a pfiedev‰ím pro vyhledávání dokumentÛ.
VytûÏování dat z dokumentÛ nahrazuje tradiãní
zpÛsob pofiizování dat, která slouÏí jako vstupní
data pro jiné informaãní systémy. Indexování
a vytûÏování lze v prostfiedí Siria provádût
v jednom pracovním chodu. Data vytûÏená
z dokumentÛ jsou pouÏita jako zdroj pro informaãní

Indexy jsou záznamy v databázi. KaÏd˘ dokument
mÛÏe mít libovoln˘ poãet rÛzn˘ch indexÛ. Jejich
struktura umoÏÀuje pfiehledné hierarchické
strukturování dokumentov˘ch databází. Jejich
obsahy jsou plnûny nástroji pro vytûÏování dat
z dokumentÛ nebo ruãnû. Pfiístup k indexÛm
a k jejich editování je stejnû jako v‰echny funkce
Siria fiízen pfiístupov˘mi právy.
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Ukládání dokumentů
v databázi
Organizace databáze
Databáze Siria je vybudována na standardní relaãní
SQL databázové platformû. Standardnû jsou
podporovány bûÏné databázové stroje, jako je
MS SQL apod. V databázov˘ch tabulkách jsou
ukládány v‰echny informace, které se vztahují ke
zpracovávan˘m dokumentÛm, ale také samotné
dokumenty a v‰echna procesní data Siria a jeho
klientÛ. Klient Siria pracuje s jednou nebo více
rÛzn˘mi databázemi.

ÚloÏi‰tû dokumentÛ
V pfiípadech, kdy je to úãelné, je moÏno ukládat
dokumenty do externích úloÏi‰È nebo pracovat
s dokumenty uloÏen˘mi distribuovanû na místû
jejich vzniku. Je podporováno uloÏení v souborovém
systému OS a rozhraní pro specializované
souborové systémy pro fiízení velkokapacitních
hierarchick˘ch pamûÈov˘ch struktur, jako jsou
disková pole, jukeboxy a offline úloÏi‰tû
a zálohovací nástroje a jejich kombinace.

Struktura indexÛ
Strukturu indexÛ a jejich poãet volí uÏivatel Siria
podle aplikace. Indexy jsou plnû editovatelné a je
moÏno mûnit jejich strukturu a doplÀovat nové
indexy i dodateãnû, bez nárokÛ na znalost
databázov˘ch nástrojÛ.

Vyhledávací nástroje
Vyhledávání je pfii práci s dokumenty nejãastûj‰í
ãinnost, která také v klasické papírové podobû
zabírá nejvíce ãasu. Proto jsou v Siriu integrovány
mimofiádnû v˘konné vyhledávací nástroje, které
uspokojí v‰echny kategorie uÏivatelÛ. Je
samozfiejmû moÏné vyhledávat podle v‰ech
indexov˘ch polí dokumentu nebo podle obecn˘ch
vlastností hledaného objektu, jako jsou velikost,
formát, barevnost apod. Pro konstrukci sloÏitûj‰ích
vyhledávacích dotazÛ je v klientu Siria k dispozici
pomocník, kter˘ s uÏivatelem navrhne i velmi sloÏit˘
dotaz a uloÏí jej pro opakované pouÏití. UloÏené

dotazy je moÏné vÏdy znovu pouÏít, pfiípadnû
upravit pfii zmûnû zadání. V˘bûr dokumentÛ, kter˘ je
v˘sledkem vyhledávání, je moÏno pouÏít pro dal‰í
napfi. dávkové zpracování.

Zobrazovací nástroje
Souãástí klienta je multiformátov˘ prohlíÏeã, kter˘
dovoluje zobrazovat v‰echny bûÏné dokumentové
a grafické formáty. Pro ostatní typy dokumentÛ je
moÏno pfiipojit specializované prohlíÏeãe.

Podpora archivaãních medií
Pro aplikace, které mají charakter digitální archivace
a poÏadují splnûní specifick˘ch poÏadavkÛ
na tzv. pravou archivaci, to znamená napfi.
dlouhodobou trvanlivost a nemodifikovatelnost
zpracovávan˘ch a uloÏen˘ch dokumentÛ, poskytuje
Sirius podporu hw s potfiebn˘mi vlastnostmi, jako
jsou napfi. magnetooptická média typu WORM
a poskytuje procesní ochranu, která brání modifikaci
dokumentÛ nebo neoprávnûnou manipulaci s nimi
v prÛbûhu jejich zpracování.

Zálohování
Zálohování je samozfiejmou souãástí kaÏdé
bezpeãnostní strategie pfii práci s dokumenty.
Sirius vyuÏívá pro zálohování zabudované
zálohovací mechanizmy, které umoÏÀují plánované
zálohování na zálohovací média. V instalacích
s hierarchick˘mi úloÏi‰ti jsou vyuÏívány
mechanizmy, které zaji‰Èují automatické odkládání
dokumentÛ urãen˘ch pro archivaci na archivaãní
média a jejich zálohování.

Podporovan˘ storage hw/sw
Sirius spolupracuje se standardními produkty
svûtov˘ch v˘robcÛ pro ukládání dat, jako je napfi.
HP, Tandberg, Plasmon a s doprovodn˘mi
softwarov˘mi produkty specializovan˘ch v˘robcÛ.

»

Výstupy

Integrace Siria
s jinými aplikacemi

Tiskov˘ manaÏer
Podporovaná rozhraní a standardy
Tiskov˘ manaÏer slouÏí k formátování tiskov˘ch
v˘stupÛ z dokumentov˘ch databází, tisku
personifikovan˘ch dokumentÛ a formuláfiÛ, které
kombinují databázová data s urãit˘m formuláfiem.

Export
Exportní funkce Siria slouÏí pro pfiedávání
vytûÏen˘ch dat, databázov˘ch informací Siria
a dokumentÛ uloÏen˘ch v Siriu jin˘m aplikacím
v ‰iroké paletû formátÛ. Speciální funkcí je export
ãásti databáze Siria na pfienosná média
(napfi. CD) vãetnû prohlíÏecího klienta. Tato funkce
dovoluje distribuovat ãásti dokumentov˘ch
databází i uÏivatelÛm, ktefií nejsou vybaveni Siriem.

Distribuãní nástroje: mail, fax, tisk
Klient Siria obsahuje standardnû nástroje pro
distribuci dokumentÛ, tj. jejich tisk, faxování pfiímo
z prostfiedí klienta a odesílání vybran˘ch
dokumentÛ elektronickou po‰tou.

Podporovaná v˘stupní zafiízení
Sirius podporuje standardní zafiízení operaãního
systému. S v˘hodou je moÏno vyuÏít zafiízení
s podporou pfiímého tisku grafick˘ch formátÛ,
jako jsou napfi. tiskárny s podporou TIFF a PDF
v aplikacích s velkokapacitními tisky.

Sirius podporuje standardní souborové formáty,
které zaji‰Èují bezproblémovou v˘mûnu dat s jin˘mi
standardními aplikacemi.
Spolupráce a integrace Siria s jin˘mi aplikaãními
systémy je snadná díky objektové architektufie
a dÛslednému uplatnûní technologie COM.
Integrátofii mohou vyuÏít také knihovnu API, která
poskytuje v‰echny funkce pro pfiístup do databází
Siria.
V prostfiedí prÛzkumíka Windows je moÏné vkládat
soubory do Siria metodou drag and drop.
Soubory ze standardních kanceláfisk˘ch aplikací
jako je napfi. MS Word nebo MS Excel je moÏno
ukládat do Siria pfiímo z tûchto aplikací.

ProhlíÏeãe dokumentÛ
Zobrazování dokumentÛ v integrovan˘ch aplikacích
je snadné díky autonomnímu prohlíÏeãi, kter˘
zobrazuje v‰echny formáty dokumentÛ Siria.

Ochrana dat
Pro pfienos dat mezi Siriem a jin˘mi systémy
a pro ochranu dat uloÏen˘ch na off-line mediích
a zálohách je pro kritické aplikace moÏno pouÏít
funkce pro ‰ifrování dat, které ochrání dÛleÏitá data
proti zneuÏití.
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Cílové aplikace Siria a jejich hlavní výhody

Aplikace pro skenování
a zpracování obrazu
Pomocí systému Sirius lze budovat aplikace pro
digitalizaci dokumentÛ ve spolupráci se skenery
rÛzn˘ch tfiíd a v˘robcÛ podle volby uÏivatele
a jejich efektivní pfiedzpracování do formátÛ
optimálních pro dal‰í pouÏití pro digitální archivaci,
distribuci a vytûÏování dat.

Optimální spolupráce hardwaru a softwaru díky
dokonalému pfiizpÛsobení Siria hardwarov˘m
rozhraním.

Integrace správy dokumentÛ
do informaãních systémÛ
Díky ‰irokému spektru moÏností a rozhraní pro
pfiedávání informací, je moÏno zaãleÀovat systém
Sirius do uÏ existujících informaãních systémÛ
a poskytovat jejich uÏivatelÛm specifické sluÏby,
jako je napfiíklad vyhledávání dokumentÛ
v digitálním archivu a jejich zobrazení, vstup
(skenování) papírov˘ch dokumentÛ a jejich
ukládání spolu s tradiãními strukturovan˘mi
informacemi informaãního systému.

Stejn˘ pfiístup ke v‰em typÛm informací, jak
digitálním tak „pÛvodnû papírov˘m“.

Obûh dokumentÛ
¤ízení toku dokumentÛ v aplikacích typu spisová
sluÏba, do‰lá po‰ta apod. s pfiím˘m pfiístupem
úãastníkÛ k digitalizovan˘m dokumentÛm,
sledování plnûní úkolÛ, upozorÀování a podobnû.

Odstranûní fyzické manipulace
s dokumenty z pracovních procesÛ.

Dokument management
Kompletní péãe o dokumenty v jejich digitální
podobû bez ohledu na formát nebo zpÛsob
pofiízení bûhem celého jejich Ïivotního cyklu,
podpora jejich tvorby, vyuÏívaní a aplikace.
Kladné úãinky toho, Ïe jsou v‰echny informace
pod kontrolou se projeví pfiedev‰ím
v systémech fiízení kvality.

Archivace dokumentÛ
Technologie pro ukládání digitalizovan˘ch
dokumentÛ, která splÀuje v‰echny poÏadavky na
„pravou archivaci“ tj. dlouhodobost, bezpeãnost
a nemodifikovatelnost bez nectností klasické
archivace, jako jsou velké nároky na prostor,
nákladné ukládání i vyhledávání apod.
Mimofiádné úspory pfii práci s archivem.

Zpracování formuláfiÛ,
sbûr a pofiizování dat
Zcela nebo ãásteãnû automatizované získávání dat
z dokumentÛ, které mají charakter buìto formuláfiÛ
nebo volného textu a jejich efektivní verifikace
a pfiedávání do cílov˘ch databází. Podpora ruãního
a strojového písma, rÛzn˘ch typÛ znaãek a v‰ech
bûÏn˘ch typÛ ãárov˘ch kódÛ.

Obrazová databáze
Specializované funkce pro zpracování barevn˘ch
digitálních fotografií, tvorba alb, indexování pomocí
klíãov˘ch slov, distribuce na CD.

Podstatné zv˘‰ení produktivity pfii pofiizování
dat z papírov˘ch dokumentÛ.

www.ee.cz

Elsyst Engineering je spoleãnost zamûfiená pfiedev‰ím na v˘voj vlastních
softwarov˘ch produktÛ a realizaci kompletních projektÛ a sluÏeb v oboru správy
a zpracování dokumentÛ, prÛmyslové automatizace a zakázkové mikroelektroniky.
Rozsáhlé jsou její aktivity v oblasti softwaru pro digitální fotografii a v produkci
grafického designu.
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