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PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: 
V točki 2.2.2. (druga in tretja alineja) je zahtevano, da mora modul za skeniranje omogočati tudi OCR. 
Takšno zahtevo sicer lahko omogočimo, vendar je po našem mnenju to bistveno dražje, saj imate 
predvidenih šest skenerskih postaj. Za masovno obdelavo (OCR) dokumentov je bolj smiselno 
uporabiti rešitev na strežniku, saj se s tem tudi razbremenijo delovne postaje.  
Zato sprašujemo ali je OCR na skenerskih postajah res potreben?  
V zvezi z OCR sprašujemo tudi za kakšen obseg (število strani) letno je potrebno zagotoviti OCR?  
Prav tako nas zanima, ali boste OCR-ali obstoječi arhiv (koliko je teh strani)? 
 
ODGOVOR: 
Zahteve glede OCR-a, ki so navedene v točki 2.2.2. (Modul za skeniranje), ne določajo, kako in kje naj 
bo OCR implementiran. Ponudnik sicer lahko ponudi kakršnokoli implementacijo OCR-a, ki bo 
zadostovala pogojem, vendar pa je smiselno, tako kot ste navedli (naročnik tako rešitev tudi že ima na 
enem od obstoječih sistemov), da je OCR na strežniku in ne na skenirnih delovnih postajah. Pretvorba 
v Word ali PDF (z OCR ali brez) se izvede na zahtevo uporabnika, kje se generira dokument oziroma 
OCR pa je prepuščeno izvajalcu. OCR v ozadju (zaradi iskanja dokumentov), pa se mora v vsakem 
primeru izvajati na strežniku. 
 
Obseg OCR-a na zahtevo in pretvorbo v Word ali PDF dokumente je majhen, gre morda za nekaj 
dokumentov dnevno. 
 
OCR v ozadju mora izvesti obdelavo nad novimi skeniranimi dokumenti oziroma vhodno/izhodno 
pošto. Teh je letno cca 25.000 (gre za grobo oceno). Za potrebe ocene naj ponudnik upošteva, da ima 
dokument v povprečju 15 strani. 
 
OCR obstoječega arhiva v sistemu CMS oziroma obstoječih PDF datotek (narejenih iz TIFF) je sicer 
predviden. Pri tem gre za enkratno obdelavo in glede tega in tehničnih možnosti za tako obdelavo, se 
bosta naročnik in izvajalec dogovorila. Gre za red velikosti 100.000 dokumentov. 
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