
blindspot.ai/cs/products/reedee

zrychlení 
onboardingu

Náklady na ruční 
zpracování snížíte až o 80 
%, potřebný čas až o 90 %.

rozpoznání informací 
pomocí AI

ReeDee zaručuje 
nižší chybovost 

než při manuálním 
přepisováním informací 

člověkem. 

ověření podvodů 
v reálném čase

Inteligentní systém sníží 
počet pokusů o podvod 
a zneužití padělaných 

dokladů.

přizpůsobitelnost 
mnoha dokumentům

Protože umí ReeDee 
zpracovat a vytěžit širokou 

škálu strukturovaných 
i nestrukturovaných 

dokumentů, může pomáhat 
v jakékoliv společnosti 
v různých procesech. 

Nová generace automatizovaného 
vytěžování dat z různých dokumentů
Enterprise platforma, která využívá k extrakci a ověřování dat z osobních dokladů, řidičských průkazů, 
výpisů z bankovních účtů a mnoha dalších dokumentů umělou inteligenci.

Byznysové potřeby, které ReeDee řeší

vytěžování dat z různých 
dokumentů

ReeDee vám pomůže v reálném čase získat 
a zkontrolovat různé parametry z vašich 
smluv nebo připravit podrobné informace 
ze široké škály výpisů z bankovních účtů. 
ReeDee navíc zkontroluje, zda nedochází 
k podvodným změnám u PDF dokumentů 
nebo obrázků.

automatizace onboardingového 
procesu

ReeDee vám pomůže ověřit údaje 
o zákaznících během několika sekund 
od naskenování jejich osobních dokladů 
a umožní bezpečný onboarding pomocí 
mobilního zařízení v reálném čase. ReeDee 
můžete použít také pro automatizaci 
získávání dat z dokumentů v rámci back 
office procesů.

ověřování zákazníků 
v reálném čase 

Použijte ReeDee k ověření osobního 
dokladu proti živému přenosu z kamery 
nebo mobilního telefonu a ke kontrole 
extrahovaných dat proti databázím 
proti podvodům. ReeDee vám pomůže 
dodržovat veškeré předpisy vyžadující 
biometrickou kontrolu.

Hlavní benefity
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OBCHODNÍ PORADENSTVÍ 
V OBLASTI UMĚLÉ INTELIGENCE

 VÝVOJ AI ŘEŠENÍ NA MÍRU   TÝM EXPERTŮ NA STROJOVÉ UČENÍ 
A DATA SCIENCE

Špičkové AI služby poskytované Blindspot.AI
Blindspot je vysoce profesionální tým odborníků na umělou inteligenci a implementace AI systémů do nadnárodních společností i startupů. 
Je tak vaším partnerem pro adopci a využívání AI v jakémkoli spektru obchodních procesů.

Hlavní technické vlastnosti
rozpoznání téměř v reálném čase
Zpracování obou stran dokladu nebo dokumentu vyžaduje 
pár sekund.

připojení ke všem hlavním databázím podvodů
ReeDee ověřuje všechny vytěžené informace v databázích 
proti podvodům a registrech. databases and registers.

snadno použitelné REST API
Do sysému lze snadno přistupovat z jiných systémů.

maximální úroveň přesnosti
Ke kontrole dokumentů a ověření správnosti rozpoznaných 
dat využívá ReeDee několik kontrol.

zcela v souladu s GDPR
ReeDee neukládá žádná data a různá pole může na obrázku 
anonymizovat. ReeDee může být nasazené hostovaně nebo 
on premise a data tak neopustí vaši společnost. 

How we deploy ReeDee

ReeDee lze využívat jako hostovanou službu, 
kdy se k odesílání dokumentů a získávání informací 

využívá ReeDee API. 

1.

ReeDee může být nasazené i on premise u klienta. 
Žádná data tak neopustí IT infrastrukturu společnosti. 

2.

Případová studie
URYCHLENÍ PROCESU KONTROLY OSOBNÍCH DOKLADŮ 
NA BACK OFFICE

V mnoha společnostech vyžadoval onboardingový proces manuální kontroly 
skenů osobních dokladů, které zákazníci zaslali. Kromě přepsání a kontroly údajů 
bylo potřeba zkontrolovat, jestli doklad není padělek. Tento manuální proces může 
desítkám pracovníků, kteří doklady zpracovávají, trvat hodiny nebo dokonce dny.

V Zonky, českému peer-to-peer poskytovateli půjček, jsme automatizovali 
významnou část procesu. ReeDee projde všechny informace během několika 
sekund, a tím výrazně zrychluje onboardingový proces. Pracovníci už kontrolují jen 
nečitelné a problematické obrázky dokladů. 

ReeDee jsme nasadili také na proces rozpoznávání výpisů z bankovních účtů, 
údaje se automaticky kontrolují u výpisů všech významných českých bank. ReeDee 
vše zpracovává zcela v souladu GDPR a žádné údaje neopouštějí infrastrukturu 
společnosti.


