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Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v odd. B, vložce 1429. 
 

Liberecká IS, a.s. Telefon: +420 485 243 031 
Mrštíkova 3 e-mail: obchod@libereckais.cz 
461 71 Liberec III IČ: 25450131 

 DIČ: CZ25450131 
 

OCR - KONVERZE DOKUMENTŮ 

1. POPIS SLUŽBY  
Předmětem služby je poskytování automatizované konverze a 

vytěžování (převodu textu) dokumentů prostřednictvím řešení postaveného 
na produktu ABBYY RECOGNITION SERVER. Jedná se o převod 
dokumentů z formátu PDF do přepisovatelného formátu v dokumentu Word. 

 
Poskytovatelem služby je společnost Liberecká IS, a.s. 
 
Pro zprovoznění a používání služby není nutné instalovat na počítač uživatele 

žádnou zvláštní aplikaci. Stačí pouze u poskytovatele zaregistrovat e-mailovou adresu, z níž 
budou odesílány soubory ke konverzi. Služba tak poskytuje konverzi souborů s využitím e-
mailu a umožňuje převádět je do dokumentů různých přepisovatelných formátů, přičemž 
převedený dokument je automaticky zaslán zpět na registrovanou e-mailovou adresu 
uživatele. Služba eviduje počet úspěšně provedených konverzí za kalendářní měsíc, na 
jehož základě je prováděno účtování poplatku za používání služby. 
 
Způsob použití: 

Vlastní použití spočívá v tom, že dokument ve formátu PDF se odešle jako souborová 
příloha mailu na speciální mailovou adresu: ocr@libereckais.cz , zpět se Vám potom vrací 
převedený ve Wordu.  

 
Mail se odesílá pouze s přílohou bez předmětu, podpisu či jiných doplňujících 

informací. Název souboru PDF musí být bez diakritiky. K převodu se odesílá vždy pouze 
jeden PDF soubor. Dokument určený k převodu není omezen počtem stránek. V případě 
oskenovaných dokumentů určených ke konverzi je nutné dodržet minimální rozlišení 300dpi 
tak, aby bylo dosaženo, co nejvyšší kvality (úspěšnosti) výsledné konverze. 

 
Služba zvládne konverze rozsáhlých dokumentů do fulltextově vyhledávatelných 

formátů. Produkt  ABBYY RECOGNITION SERVER umožňuje centralizované vytěžování 
dokumentů pomocí automatizované konverze OCR a konverze obrazů do různých formátů 
vhodných pro archivaci. Zpracování může probíhat v naplánovaném čase anebo nepřetržitě. 
Zabudovaná OCR technologie ABBYY díky schopnostem automatizované kontroly kvality a 
nástrojům pro ověření stránek nižší kvality poskytuje procentuální hranici úspěšnosti převodu 
od 90 do 100%. 

 
Podporované formáty: 

• vstupní obrazové formáty: TIFF, PDF, JPEG, JPEG 2000 partl, BMP, DjVu, PNG, 
PCX, DCX, 

• výstupní formáty: PDF, PDF/A-Ia, PDF/A-Ib, TIFF, JPEG, JPEG 2000, RTF, DOC 
DOCX, Word XML, XLS, XLSX, XLM, TXT, CSV, HTML, Interní formát FineReaderu, 
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• čárové 1D kódy: Check Code 39, Check Interleaved 25, Interleaved 25, Code 128, 
Code 39, UCC Code 128, Code 2 of 5 (Industrial, IATA, Matrix), EAN 13, EAN 8, 
UPC-A, UPC-B, Postnet, CODABAR (bez kontrolního součtu) 

• čárové 2D kódy: PDF 417 
 

Jazyky rozpoznávání: 
• 37 hlavních jazyků s podporou slovníku, 133 dalších jazyků,  4 východoasijské jazyky 

s podporou slovníku, hebrejština, thajština, 5 jazyků pro rozpoznávání starých 
evropských textů z 18. až 20. století, 4 umělé jazyky, 6 programovacích jazyků, 
jednoduché chemické vzorce,  číslice. 

 
Dostupnost služby: 

• funkce OCR je dostupná 24 hodin denně 7dní v týdnu, 
• funkce OCR je přístupná odkudkoliv s podmínkou přístupu do sítě Internetu, a to 

z registrované e-mailové adresy (nebo více adres) uživatele. 

2. PŘÍNOSY 
K hlavním přínosům OCR konverze patří: 

• eliminace ručního přepisování a urychlení práce s texty a snadná úprava, 
• efektivní zadávání dat a zpracování dat a snížení chybovosti přepisovaných dat, 
• zachování formátování včetně snadný export dat, 
• možnosti fulltextového vyhledávání, 
• úspora nákladů spojených s přepisem. 

3. CÍL OVÁ SKUPINA ZÁKAZNÍKŮ 
Služba je určena pro organizace a úřady a pracoviště, u nichž je potřeba 

zpracovávání středních až velkých objemů dokumentů. Řešení je vhodné pro každodenní 
konverzi dokumentů jako centralizovaná OCR služba. 

 
Doba zřízení služby: 

Realizace služby je možná po podpisu smlouvy o poskytování služby, na jejímž 
základě je zákazníkovi zaregistrována jeho e-mailová adresa, z níž je oprávněn službu 
používat tj. odesílat dokumenty určené ke konverzi. 

4. CENA SLUŽBY  
Jednotková cena služby je stanovena za konverzi jedné stránky A4: 

Cena za jednu stránku A4: 1,50 Kč bez DPH 
 

Fakturace služby se provádí měsíčně na základě počtu provedených konverzí, přičemž 
minimální fakturovaná částka pro fakturaci odpovídá počtu 100 konverzí za měsíc. 

5. KONTAKT NA POSKYTOVATELE 
Další technické informace můžete získat po zaslání dotazu na e-mail: 

obchod@libereckais.cz. 
 

V Liberci dne 1. 1. 2014 
Tento popis služby nebo produktu není nabídkou ve smyslu §1732, odst. 2. zákona č. 89/2012 Sb.,  

Občanský zákoník, v platném znění. 
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