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التحدي
يتطلب استخراج البيانات من المستندات والبيانات المظلمة للمحتوى غير 

 )OCR( المهيكل، باستخدام الحلول التقليدية مثل التعرف البصري على األحرف
وتسجيل البيانات، إعداًدا وتكامالً مستهلًكا لوقت الخبراء. ونتيجة لذلك، لم يتمكن 

سوى عدد قليل جًدا من الشركات من تطبيق التشغيل اآللي على العمليات التي 
تتمحور حول البيانات المظلمة بسبب ارتفاع تكاليف اإلعداد/التشغيل.

الحل
 يتبع IQ BotTM نهًجا مختلًفا تماًما — من خالل إتاحة 

معالجة البيانات المظلمة للجميع. IQ Bot هو الحل الوحيد المستند إلى الذكاء االصطناعي 
الذي يمكن إعداده واستخدامه بسهولة من قِبل مستخدمي األعمال لقراءة مجموعة متنوعة 
من المستندات ورسائل البريد اإللكتروني المعقدة ومعالجتها بوتيرة أسرع. من خالل التعلم 

من السلوك البشري، يصبح IQ Bot أسرع وأكثر دقة مع خفض تكاليف اإلعداد والتشغيل.

يوّفر IQ Bot بنية للبيانات غير المهيكلة باستخدام الذكاء االصطناعي )AI( والتعلُّم اآللي 
)ML( الستخراج المعلومات ورقمنتها.

المزايا

إعداد أسرع بمعدل 10 مرات

يقوم التصنيف غير الخاضع للرقابة بتجميع 	 
المستندات المتشابهة وإنشاء القوالب آلًيا 

لخفض وقت اإلعداد بنسبة %90

سهولة االستخدام في األعمال

يمكن للمستخدمين االستفادة من الذكاء 	 
االصطناعي )AI( والتعلم اآللي )ML( لتحقيق 

عائد االستثمار )ROI( في أيام وليس في شهور 

زيادة دقة البيانات

يمكنك ضمان استخراج بيانات دقيقة مع المستندات 	 
منخفضة الدقة والمستندات المكتوبة بخط اليد من خالل 

تقنيات رؤية الكمبيوتر وبنية منطقية غير واضحة 

تحسين المعالجة المباشرة باستمرار 

تعمل مالحظات البشر المستمرة على تحسين المعالجة 	 
المباشرة* وخفض تكاليف التحقق من الصحة

التشغيل اآللي للعمليات المتكاملة

 يؤدي اإلدماج السلس مع منصة 	 
 Automation Anywhere Enterprise RPA

إلى تشغيل آلي كامل لسير األعمال المعقدة 

تمكين قوى العمل المتنقلة 

يمكنك تحميل المستندات ومعالجتها عبر تطبيق 	 
Automation Anywhere للهاتف المحمول 

لتحسين اإلنتاجية 

*المعالجة المباشرة؛ التشغيل اآللي المتكامل دون تدخل بشري.

 ورقة بيانات 
AUTOMATION ANYWHERE IQ BOT

تطبيق التعلم اآللي والذكاء الصناعي على العمليات اليومية

التعرف على
رؤية الكمبيوتر

تحديد المحتوى غير الُمهيكل وتصنيفه 
مما يسمح للروبوت باستخراج البيانات 

المستخدمة في اتخاذ القرارات بذكاء

فهم
معالجة اللغات الطبيعية

فهم المعنى والهدف من وراء المحتوى 
بهدف تحسين عملية اتخاذ القرار

تعزيز
بنية منطقية غير واضحة

إجراء خوارزمية صوتية ومطابقة 
للمقطع غير الواضح مقابل تطبيقات 
المؤسسة للتحقق من صحة البيانات 

المستخرجة وإثرائها

تحسين
التعلُّم اآللي

التعلم من خالل مراقبة السلوك 
البشري وتطوير خبرة في المجال 

مما يزيد من الدقة ويقلل من 
االستثناءات
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متطلبات النظام )الحد األدنى(

8 مراكز )ظاهرية أو فعلية(	 
ذاكرة وصول عشوائي سعة 32 جيجابايت	 
سعة تخزين قدرها 500 جيجابايت	 
سحابة محلية، سحابة خاصة، سحابة عامة، سحابة مختلطة	 

نظام تشغيل الخادم

Windows Server 2008 R2 قياسي	 

Windows Server 2012 )قياسي أو مركز البيانات(	 

Windows Server 2016 )قياسي أو مركز البيانات(	 

نظام إدارة البيانات

Microsoft SQL Server اإلصدارات 2012، 2014، 2016، 	 

Express/Standard/Enterprise( 2017/أو األحدث(

 	Microsoft Azure )RTM( 12.0.2000.8

 	Oracle

تقنيات استخراج البيانات

تصنيف المستندات )القائم على التعلم اآللي(	 
تصحيح النص آلًيا )القائم على التعلم اآللي(	 
التعرف الذكي على األحرف )القائم على التعلم اآللي(	 
التحقق من صحة المخرجات بمساعدة اإلنسان )القائم على التعلم اآللي(	 
مربع االختيار وأزرار االختيار )القائم على التعلم اآللي(	 

تقنيات الذكاء االصطناعي/التعلم اآللي

تتضمن رؤية الكمبيوتر والتعلم العميق والشبكة العصبية المتكررة والشبكات العصبية 	 
التالفيفية والبنية المنطقية غير الواضحة والتجزئة الهندسية والتحليل الداللي وغيرها

تنسيقات إدخال المستندات

 	TIF/TIFF ،PNG ،JPG/JPEG ،)متجه أو نقطي أو مختلط( PDF تنسيق بصيغة

محركات التعرف البصري على الحروف

 	Tesseract 4 ،FineReader Engine 12.2 ،Microsoft Azure OCR

تنسيقات تصدير المستندات

 	CSV تنسيق بصيغة
تنسيقات أخرى عبر JSON( RPA TaskBot وExcel وWord وtext وغيرها(	 

سعة معالجة المستندات

حتى 10 آالف صفحة/اليوم*	 
 ما يصل إلى 50 ألف صفحة/اليوم )مجّمعة(	 

 *يعتمد ذلك على تهيئة الخادم ومدى تعقيد المستندات

دعم المتصفح

 	Internet Explorer 11 ،واإلصدارات األعلى Chrome Version 69

الميزات الرئيسية

جاهز لالستخدام بالمؤسسة 

توفُّر حاالت استخدام ُمعدة مسبًقا ومبتكرة مع 	 
Bot StoreTM حاالت إضافية عبر

القدرة على دعم استخراج المستندات المعقدة 	 
ذات التنسيق الثابت المستخدمة عبر الصناعة 

]Acord-25و UB-04 مثل[

التحكم في الوصول المستند إلى الدور 	 

استخراج أكثر ذكاًء للبيانات 

معالجة المستندات ذات الجودة المنخفضة 	 
باستخدام الرؤية المتقدمة للكمبيوتر

استخراج النص المكتوب باليد )اللغة اإلنجليزية 	 
فقط( والمعلومات المهمة من مستندات الهوية  

تحسين المعالجة المباشرة عبر مالحظات البشر 	 

مدقق ومصمم قائم على الويب 

يمكنك تدريب IQ Bot وإدارته باستخدام واجهة 	 
ويب، دون الحاجة إلى برنامج يستند إلى العميل

تقسيم الشاشة للتحقق من صحة البيانات 	 
المستخرجة مقابل األصلية منها

تحسين استخراج البيانات مع القدرة على إضافة 	 
منطق مستخدم مخّصص

إدماج سلس

 يمكنك االستفادة من تكامل تسجيل الدخول األحادي 	 
 Enterprise RPA Control Room مع )SSO(

لتحسين إدارة المستخدم
 	 Bot InsightTM يمكنك االستفادة من األداة التحليلية

المضمنة
االختيار من قائمة أدوات تكامل التعرف البصري على 	 

األحرف )OCR( هي األفضل في فئتها

دعم لغات متعددة

معالجة المستندات باستخدام 190 لغة	 
توفُّر الدعم لعشر لغات أساسية )واجهة مستخدم رسومية(: 	 

اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية واليابانية والكورية 
واإلسبانية والبرتغالية والصينية )التقليدية والمبسطة( 

التصنيف الذكي

االستفادة من التعلم اآللي )ML( لتصنيف 	 
المستندات المتشابهة وتجميعها آلًيا 

تحديد الصفحات التي تهمك وفصلها عن 	 
المستندات متعددة الصفحات

معالجة الجداول المعقدة، بما في ذلك الجداول 	 
متعددة الصفوف، والجداول المزدوجة، وغيرها
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