
PAPERENTRY
Τεχνητή Νοημοσύνη 

Αληθινά Αποτελέσματα

Παρουσίαση Προϊόντος



Αυτόματη Καταχώρηση Παραστατικών 

Μετάβαση από τη χειροκίνητη στην αυτόματη
εξόρυξη και καταχώρηση δεδομένων με τη χρήση

τεχνητής νοημοσύνης. 



Μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης διεκπεραιώνονται μια σειρά βημάτων
εξόρυξης δεδομένων. Στα βήματα περιλαμβάνεται η αναγνώριση των
ζευγών πληροφορίας, η επεξεργασία πινάκων και η κατανόηση των
παραπάνω πληροφοριών. 

Αποστολή

Επεξεργασία

Επικύρωση 

Διασύνδεση

Αποστολή των παραστατικών στο PaperEntry μέσω email ή με τη χρήση
κοινόχρηστου φακέλου ή με επιλογή απευθείας από το PaperEntry ή
μέσω γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των βάσεων δεδομένων (API). 

Τα αποτελέσματα ελέγχονται για την ακρίβεια τους από το state-of-the-
art λογισμικό επικύρωσης. Ανάλογα με το ποσοστό βεβαιότητας τα
δεδομένα ελέγχονται και από την ομάδα ελέγχου της Utilize. 

Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται απευθείας στο πρόγραμμα
Μηχανογράφησης/Λογιστικής της εταιρίας σας ή λαμβάνονται σε
μορφή .XML, CSV ή άλλη που επιθυμείτε. 

Πως Λειτουργεί



Δυνατότητες εξόρυξης δεδομένων 
 Βασικά στοιχεία παραστατικού 

Δεδομένα από πίνακες

Αναγνώριση όλων των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στο παραστατικό 



Δυνατότητα επικύρωσης & διασύνδεσης 
Το λογισμικό επικύρωσης εξασφαλίζει την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων ενώ την ίδια
στιγμή παραμένει απλό και εύκολο στη
χρήση. Η επικύρωση μπορεί να γίνει από
την ομάδα της Utilize ή από υπαλλήλους
της εταιρίας σας. 

Τα αποτελέσματα μπορούν να εξαχθούν
στη μορφή που επιθυμείτε με xml ή  json

ή άλλη μορφή με σκοπό την άμεση
αποθήκευση στη μηχανογράφηση σας. 



Ροή Εργασίας & PaperEntry  
Από χειροκίνητη καταχώρηση

στην αυτόματη  
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Χειροκίνητη καταχώρηση 

Αυτόματη καταχώρηση με
PaperEntry



Ροή Εργασίας & PaperEntry  
Με χαρακτηρισμό των παραστατικών πριν τη λογιστική

εγγραφή
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Παραστατικά 

Χρησιμοποιείται για τον
χαρακτηρισμό ή τη

προσθήκη δεδομένων στο
έγγραφο (πάγιο, λειτουργικό
έξοδο, στοιχεία προϊόντος

και άλλα.)  

Scanner 



Ροή Εργασίας & PaperEntry  
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Σε περίπτωση που το DMS δεν
συνδέεται με το ERP της εταιρίας
σας τότε πολύτιμες πληροφορίες

δεν καταλήγουν σε αυτό. 

Το PaperEntry μπορεί να επεξεργαστεί
έγγραφα και παραστατικά που
αρχειοθετούνται στο DMS και

καταχωρούνται χειροκίνητα στο ERP.
Με το PaperEntry το DMS αποκτά

κεντρικό ρόλο μεταξύ των
πληροφοριακών συστημάτων ενώ οι

κρυμμένες πληροφορίες που
βρίσκονται μέσα σε αυτό αποκτούν

αξία για την εταιρία σας. 
 
 



Ροή Εργασίας & PaperEntry  
Προσθέτοντας αξία σε υφιστάμενο WMS 
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Εισαγωγή
Προϊντων

Παραστατικά

ERP

Εισαγωγή
Προϊντων

Ο αποθηκάριος
λαμβάνει τα τιμολόγια/
δελτία αποστολής και

προχωρά με το Barcode
Reader σε ανάγνωση

των barcodes,
καταχωρεί το πλήθος

των προϊόντων και
πραγματοποιεί ποιοτικό

έλεγχο αυτών. 
Οι πληροφορίες

αποστέλλονται στο
ERP/WMS της εταιρίας. 

Τα τιμολόγια/
δελτία αποστολής

επεξεργάζονται
πρώτα από το

Paperentry και οι
πληροφορίες

όπως το προϊόν,
τα τμχ, οι αξίες, οι

εκπτώσεις και 
 άλλες που σας
ενδιαφέρουν

καταλήγουν στο
ERP. Στη διαδικασία προστίθεται ένα στάδιο ελέγχου που

δεν υπάρχει ενώ η πληροφορία φτάνει έτοιμη στον
χειριστή του Barcode Reader μειώνοντας το χρόνο

διεκπεραίωσης της εργασίας του



Δεδομένα παραστατικών  

ΑΦΜ εκδότη παραστατικού

Πιστωτικό / Χρεωστικό τιμολόγιο

Ημερομηνία Έκδοσης Παραστατικού 

Αριθμό Παραστατικού

Κωδικό Προμηθευτή /Προϊόντος 

Περιγραφή / Τεμάχια / Αξία / Έκπτωση / Καθαρή Αξία Προϊόντος

Συνολική Αξία Εμπορικού Τιμολογίου 

Διαφορετικές Αξίες ΦΠΑ (Επιμερισμός ανάλογα με το είδος)

Πινακίδες αυτοκινήτων

Barcodes 

Logo πελατών και brand identity guidelines

Αποδείξεις ΤΑΧΙ

Άλλες πληροφορίες που προκύπτουν από τα έγγραφα σας. 

Ανάλογα με τις ανάγκες σας και όχι περιοριστικά, το PaperEntry μπορεί να

αναγνωρίσει:

 
 



Το PaperEntry.AI είναι 99.9% ακριβές στα αποτελέσματα του. Χρησιμοποιούμε την
τεχνολογία AI της Deep Cognition για να εντοπίσουμε και να προσδιορίσουμε
σωστά την εισαγωγή δεδομένων στο ERP της εταιρίας σας.

Εξόρυξη δεδομένων που βρίσκονται μέσα σε πίνακες, με πολλαπλές γραμμές
και στήλες και καταχώρηση τους απευθείας στο ERP της εταιρίας σας. 

Μείωση του κόστους καταχώρησης έως και 90%. Μείωση του ανθρωποχρόνου
που απαιτείται για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης εργασίας. 

Διασύνδεση με κάθε ERP ή άλλο σύστημα μέσα από το διαθέσιμο API. Ο τρόπος
διασύνδεσης μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να είναι συμβατός με το σύστημά σας.

Μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης της καταχώρησης των δεδομένων και
λειτουργία  24/7/365. Το PaperEntry.AI δεν κάνει διαλείμματα.

To PaperEntry.AI διατίθεται είτε On Premises είτε ως SaaS. 

Οφέλη 



Βιομηχανίες

Χονδρικό Εμπόριο & Διανομές 

Λογιστικά γραφεία

Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 

Κατασκευαστικές εταιρίες  

Αγορές & Κλάδοι  



Έχουν εμπιστευτεί τo PaperEntry

contact@utilize.gr

+30 6942 554920
+30 2311 249432

www.utilize.gr

Σουλίου 38, Καλαμαριά,
Θεσσαλονίκη




