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Overview 

 
 
O Document Capture e o Distributed Document Capture são as ferramentas da Oracle para 
captura de documentos: O Document Capture é a versão client, que deve ser instalada nas 
máquinas dos usuários que irão fazer as digitalizações. Ele possui recursos interessantes para o 
tratamento e indexação da imagem. 
 
O Distributed Document Capture é a versão web. Os usuários precisam apenas do navegador 
para fazer a captura dos documentos. 
 
Neste exercício, iremos instalar e configurar o Document Capture (ODC) e o Distributed 
Document Capture (ODDC), além de fazer a integração com o UCM. 
 
 
Download dos Instaladores 
 
Mais uma vez precisaremos fazer downloads no site da Oracle. A página que contém os 
instaladores do ODC e ODDC é: 
 
http://www.oracle.com/technetwork/middleware/content-management/downloads/index-dc-
096316.html  
 
 
Os arquivos que iremos precisar são: 
 
Oracle Document Capture 10gR3: 
http://download.oracle.com/otn/content_management/ODC_101350_20090626.zip 
 
Oracle Distributed Document Capture 10gR3: 
http://download.oracle.com/otn/content_management/ODDC_101350_20090626.zip 
 
A versão dos dois é a 10.1.3.5, alinhada com a versão do UCM que estamos usando. 
 
OBS: Como o ODDC é uma aplicação web feita em ASP, precisaremos instalar o IIS da Microsoft. 
Para isso será necessário ter em mãos os CDs de instalação do Windows. Tenha estes discos à 
mão para fazer a instalação. 
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Processo de Instalação 
 

Passo 01 – Instalar o IIS 
 

� Abra o Painel de Controle 

� Clique duas vezes no ícone Add and Remove Programs 

� Nesta janela, clique no botão Add and Remove Windows Components 

 

 

 

� Nesta tela, marque a opção Application Server e clique em Details. Marque a opção 
ASP.NET, clique em Internet Information Services (IIS) e clique em Details 
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� Marque as opções Application Serve Console, ASP.NET e Enable network COM+ access. 
Selecione a opção Internet Information Services (IIS) e clique no botão Details. Na nova 
tela, selecione a opção World Wide Web Service e clique no botão Details... 

 

� Nesta tela, marque todas as opções menos Remote Desktop Web Connection e clique em 
OK. 
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� Clique OK para fechar as janelas restantes, e na tela inicial do Add or Remove Windows 
Components, clique em Next para continuar a configuração dos recursos. 

o OBS: Caso o CD de instalação do Windows não esteja no drive, ele será pedido 
neste ponto. 

� Ao final da configuração, clique em Finish para fechar esta janela. Feche também as 
janelas do Add or Remove Programs e o Control Panel. 

� Embora não seja requerido, o ideal é reiniciarmos o Windows para garantir que todas as 
configurações foram feitas. 

� Após o Windows ser reiniciado, precisaremos fazer algumas configurações, pois há um 
conflito de portas entre o Apache e o IIS. Para isso: 

o Clique em Start -> Run, digite inetmgr e clique em OK. 

o Nesta tela, expanda a pasta Web Sites, clique com o botão direito em Default 
Web Site e selecione Properties 
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o Mude o campo TCP Port para 82 e clique em OK. 

o Clique novamente com o botão direito em Default Web Site e selecione a opção 
Start. 

� Para confirmarmos que o IIS está no ar, abra o navegador web e acesse o endereço: 
http://oracle-ucm.br.oracle.com:82/ 

 

 

 

� A mensagem Under Construction significa que o IIS está corretamente instalado, embora 
ainda não tenhamos nenhuma página configurada para ele. 

� Agora podemos continuar com a instalação do ODC e ODDC 
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Passo 02 – Instalar o ODC e ODDC 
 

� Antes de iniciarmos as instalações, iremos criar um usuário de banco de dados para os 
novos programas. 

� Inicie o banco de dados e abra um prompt do SQL Plus, através do menu Start -> 
Programs -> Oracle Database 10g Express Edition -> Run SQL Command Line 

� Faça login como system, senha welcome1 

� Digite os seguintes comandos para criar um novo usuário para o ODC e ODDC: 

� create user capture identified by welcome1 

�  default tablespace ecm 

�  quota unlimited on ecm; 

o grant resource, connect, dba to capture; 

o exit 

 

 

 

� Faça o download dos arquivos de instalação para a pasta c:\oracle\inst. Descompacte o 
arquivo ODC_101350_20090626.zip para a pasta c:\oracle\inst\odc. Descompacte o 
arquivo ODDC_101350_20090626.zip para a pasta c:\oracle\inst\oddc. 

� Vamos iniciar a instalação do ODC executando o arquivo C:\oracle\inst\ODC\setup.exe 

� Na primeira tela do setup, clique em Next 

� Na tela Customer Information, preencha seu nome e empresa e clique em Next 

� Na tela Destination Folder, clique no botão change e defina o caminho de instalação do 
ODC como c:\oracle\odc. Você pode digitar este caminho e o instalador irá criar a pasta 
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� Clique em Next, selecione a instalação Complete, clique no botão Next e em seguida em 
Install para iniciar a instalação 

� Quando a instalação estiver encerrada, clique no botão Finish para fechar o instalador. 

� OBS: Antes de iniciarmos a configuração do Banco, precisaremos ajustar o PATH do 
sistema operacional, devido às outras instalações que fizemos. 

� Clique  com o botão direito no ícone My Computer no Desktop e selecione Properties 

� Acesse a aba Advanced e clique no botão Environment Variables 

� Selecione a variável Path no painel de baixo e clique em Edit 

� Insira o seguinte texto no início do campo Value, mantendo o texto original: 

o C:\oracle\db\app\oracle\product\10.2.0\server\bin; 

o OBS: não esqueça de manter o ; após o caminho, ele é importante. 
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� Clique OK, OK e OK novamente para encerrar esta configuração. 

� Um novo ícone foi adicionado ao Desktop, chamado Oracle Document Capture 

 

 

 

� Clique duas vezes neste ícone para executarmos a configuração do ODC 

� Como estamos abrindo o ODC pela primeira vez  e ele ainda não foi configurado, um 
assistente de configuração será exibido. 
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� Abra o Windows Explorer e navegue até a pasta c:\oracle\odc. Nesta pasta, crie 4 pastas 
vazias, chamadas batch, commit, error e log. Estas pastas serão usadas pelo ODC e 
ODDC 
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� Voltando ao assistente, defina as pastas de Batch e Commit como as que criamos agora. 
No painel Capture Database Settings, selecione a opção Other Database Platform e clique 
no botão Configure 
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� Na nova janela, clique no botão Configure DB Connection... 

� Selecione a opção Oracle Provider for OLE DB e clique em Next 
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� Na próxima tela, defina o Data Source como xe, username capture e senha welcome1. 
Marque a opção Allow saving password e clique no botão Test Connection. Uma 
mensagem Test connection succeded deverá aparecer, indicando que a configuração 
está OK. 

 

 

 

� Clique  em OK, OK e OK novamente para retornar à tela do Capture Batch Setup. Nesta 
tela, clique no botão Initialize DB... para criar as tabelas necessárias no banco de dados. 
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� Clique Yes na janela de confirmação. Na tela seguinte, mantenha a autenticação como 
Capture, defina o nome do administrator como capture e a senha como welcome1. 

 

 

 

� Clique no botão OK para continuar com a configuração. 
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� Selecione o arquivo Capture_Oracle.sql e clique no botão Open 

 

 

 

� Quando a configuração estiver encerrada, uma tela Database Initialization Succeeded 
será exibida. Clique OK para fechar este alerta. Na tela Capture Batch Setup, clique no 
botão OK para encerrar a configuração 

� Faça login no Capture como usuário capture, senha welcome1. Esta autenticação será 
usada tanto no ODC como no ODDC. 

� Agora o ODC está instalado, embora ainda não tenha nada configurado. 
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� O próximo passo será instalarmos o ODDC, em seguida iremos configurar os dois 
produtos e fazer a integração com o UCM. 

� Feche o ODC e inicie a instalação do ODDC executando o arquivo 
C:\oracle\inst\ODDC\setup.exe 

� Na primeira tela do instalador, clique em Next 

� Na tela Customer Information, insira seu nome e empresa e clique em Next 

� Selecione a opção Complete para instalação e clique em Next. Na próxima tela, clique em 
Install para continuar com a instalação 

� Uma tela de confirmação será exibida, perguntando se queremos manter o arquivo 
Capture.MDB existente. Clique em Yes. 

� Clique em Finish para encerrar a instalação 

� Agora iremos fazer a configuração do ODDC. Para isso, clique no menu Start -> 
Programs -> Oracle Distributed Document Capture -> Distributed Document Capture 
Server Configuration 

� Defina as pastas de Error e Log e clique no botão Set Client Access Folders... 

 

 

 

� Nesta tela, selecione a pasta c:\oracle\odc e clique no botão ( ) para adicionar à lista 

� Repita este processo com as pastas c:\oracle\odc\batch, c:\oracle\odc\commit, 
c:\oracle\odc\error, c:\oracle\odc\log, c:\oracle\odc\WebPages e 
c:\oracle\odc\WebPages\ClientAccess 
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� Clique no botão OK para fechar esta janela 

� Na aba System Settings, defina o User ID como capture e senha welcome1. 
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� Clique no botão OK para encerrar a configuração. 

� Abra a janela de serviços do Windows. Alguns novos serviços foram criados como parte 
das instalações. O serviço do ODDC é o único que precisa ser iniciado, os outros são 
gerenciados automaticamente pelo ODC 

 

 

 

� Clique com o botão direito no serviço Oracle Distributed Document Capture e selecione 
Start 

� Agora precisamos configurar a aplicação do Capture no IIS 

� Clique no menu Start -> Run, digite inetmgr e clique OK para iniciar o gerenciador do 
IIS 

� Expanda a pasta Web Sites, selecione o Default Web Site, clique com o botão direito e 
selecione a opção New -> Virtual Directory 
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� Clique no botão Next. Na próxima tela, defina o Alias como Capture e clique em Next 

� Defina o path como C:\oracle\odc\WebPages e clique em Next 

� Como estamos em um ambiente de testes, marque todas as opções, menos Browse, e 
clique em Next 

 

 

 

� Clique em Yes na janela de confirmação e em seguida no botão Finish para encerrar a 
configuração 

� Clique com o botão direito na pasta Web Sites e selecione Properties 
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� Selecione a aba Service e marque a opção “Run WWW Service  in IIS 5.0 isolation 
mode”. Clique OK para aplicar a mudança. 

� Clique Yes para reiniciar o IIS e aplicar as alterações 

� Após reiniciar o IIS, clique na pasta Web Service Extensions e verifique se todos os itens 
menos os dois primeiros estão permitidos (Allowed) 

 

 

 

� Clique com o botão direito na pasta Capture e selecione Properties 



 

 

Page 21 of 56 

 

 

� Defina o nível de Application Protection como Low (IIS Process) e clique no botão OK. 
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� O ideal é reiniciarmos o IIS para garantir que as alterações foram aplicadas. 

� Clique com o botão direito no ORACLE-UCM (local computer), selecione All Tasks -> 
Restart IIS e clique no botão OK para reiniciar 

 

 

 

� Feche a janela do inetmgr 
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� Reinicie o serviço do ODDC pela janela de serviços 

� Agora precisamos garantir que o usuário do IIS conseguirá gravar arquivos na pasta do 
ODDC (por motivos de segurança, isso fica desabilitado por padrão). Abra o Windows 
Explorer, clique com o botão direito na pasta c:\oracle\odc e selecione properties 

� Acesse a aba Security e clique no botão Add 

 

 

 

� Na nova janela, clique no botão Advanced. Na tela de busca, clique em Find Now 

� Selecione o usuário IUSR_ORACLE-UCM e clique no botão OK 
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� Clique OK na próxima janela. Na aba Security, clique na caixa de opção Full Control e 
clique no botão Apply 

 

 

 

� Clique no botão OK. 

� OBS: Aplicar esta configuração na pasta ODC irá replicar esta permissão para todas as 
subpastas e arquivos. O usuário do IIS irá usar apenas a pasta ClientAccess, por isso 
verifique nas permissões desta pasta se ele está incluso, com Full Control 
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� Com isso encerramos a instalação do ODC e ODDC. Agora iremos fazer as configurações. 

 

Passo 03 – Configuração do ODC 
 

� Abra o ODC, clique no menu Admin e selecione a opção File Cabinets 

 

 

 

� Clique no item File Cabinets com o botão direito e selecione New File Cabinet 
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� Defina o nome do File Cabinet como NotaFiscal e clique no botão OK. 

� No painel File Cabinet Index Fields, clique no botão Add e crie os seguintes campos: 
Cidade, Estado, Fornecedor, Numero Nota, Pasta, TipoDocumento e Valor. 

 

 

 

� OBS: Os campos Pasta e TipoDocumento serão preenchidos automaticamente e ficarão 
escondidos do usuários. Eles irão definir o valor dos metadados CollectionID (Pasta) e 
ProfileTrigger no UCM. Os campos Cidade e Estado irão utilizar informações do banco de 
dados. Iremos utilizar as tabelas Comarca e Estado criadas durante o hands-on de UCM. 

� A lista dos estados virá de uma tabela de banco de dados. Para implementar este 
recurso, iremos criar uma Pick-List chamada Estados. 
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� Clique com o botão direito em Pick-List Sources e selecione New Pick-List Source 

 

 

� Defina o nome como Estados e clique OK 

� No campo Pick-List Type, selecione Database Pick-List e clique em Configure... 

 

 

 

� Defina o User ID como ucm, password welcome1 e clique no botão Configure... 

� Na tela de configuração da conexão com o banco, selecione a opção Oracle Provider for 
OLE DB e clique em Next 

� Defina o Data Source como xe, usuário ucm e senha welcome1. Clique em Test 
Connection para checar se a conexão está correta. 
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� Após a mensagem “Test Connection succeeded”, clique OK para fechar o assistente de 
conexão 

� Acesse a aba Pick-List Definitions e crie uma pick-list chamada Estados, com as 
configurações abaixo: 

 

 

 

� Clique no botão Save para salvar a pick-list e clique em OK 

� Clique com o botão direito em Database Lookup e selecione New Database Lookup 
Profile 

 

 

 

� Defina o nome como Cidades e clique OK. 
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� Clique no botão Configure... e faça a mesma configuração com o banco que fizemos para 
Estados 

� Expanda o item Cidades, selecione Search Fields e clique no botão Add... 

 

 

 

� Configure de acordo com a imagem e clique OK 
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� Em seguida, selecione Return Fields e clique em Add... 

� Defina os campos de acordo com a imagem e clique no botão OK. 

 

 

 

� Com isso, a partir do nome do Estado, faremos uma busca no banco por todas as 
cidades deste estado. 
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� IMPORTANTE – esta não é a forma certa de criar este relacionamento. Estamos 
fazendo desta forma apenas para explorar as pick-lists e database lookups. Em um 
ambiente real, este relacionamento seria resolvido com 2 pick-lists e um pick-list 
relationship. Esta forma é mais simples de configurar e navegar. Caso queira conhecer 
melhor estes recursos, consulte o Oracle Document Capture Administration Guide. 

� Agora precisaremos criar mais 3 configurações: O Scan Profile, que define como os 
documentos serão capturados, e que tipo de recursos de tratamento de imagens eles 
receberão; o Index Profile, que irá definir quais campos serão indexados e suas 
características; e o Commit Profile, que irá definir a integração com o UCM. 

� Para criar o Scan Profile, clique no menu Scanning -> Manage Scan Profiles 

 

 

 

� Clique no botão ( ) para criar um novo Scan Profile 

� Defina os campos conforme a imagem abaixo e clique em Image Source 
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� Selecione a origem dos documentos que serão escaneados (OBS: Caso você selecione a 
opção Scanner, o equipamento deverá ter o driver ISIS instalado para poder ser utilizado 
pelo ODC), ou a pasta do sistema operacional que contém as imagens TIFF que serão 
importadas. 
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� Clique no botão Save. 

� Clique no menu Indexing -> Manage Index Profiles para criar o perfil de indexação 

� Clique no botão New e defina as abas da seguinte forma: 

o General: 

� Profile Name: IP_NotaFiscal 

� File Cabinet: NotaFiscal 

� Database Lookup Profile: Cidades 

� Always display hit list:  Sim (marcado) 

 

 

o Fields: 

� Todos menos Pasta e TipoDocumento 

� Mova o campo Estado para ficar acima de Cidade 
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o Field Properties: 

� Selecione o campo Estado e defina de acordo com a imagem abaixo: 

 

 

o Auto Populate: 

� Pasta: Default Value: 7  
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� (OBS: Confirme o ID da pasta Notas Fiscais do UCM) 

� TipoDocumento: Default Value: Notas Fiscais 

 

 

 

� Clique no botão Save e em seguida, Close. 

� Voltando ao File Cabinets, expanda a pasta Commit Profiles, selecione o Commit Text File 
e faça as modificações de acordo com a imagem: 

 

 

 

� Clique no botão Configure ao lado do UCM Commit Driver 

� Defina os seguintes dados de conexão: 

o User Name: sysadmin 
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o Password: welcome1 

o Server URL: http://oracle-ucm.br.oracle.com/ucm/idcplg 

 

 

 

� Clique no botão Login. Caso a conexão seja bem sucedida, as abas Check-In e Field 
Mappings ficarão habilitadas. 

� Acesse a aba Check-In e defina os campos com os seguintes valores: 

o Default Type: Notas_Fiscais 

o Default Security Group: Contabil 

o Default Account: Contabil 

 

� Clique no botão [...] ao lado do campo Document Title 

� Defina o título como: NF [Numero Nota] Escaneada - [Fornecedor] 
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� OBS: Os campos [Numero Nota] e [Fornecedor] serão preenchidos pelos usuários 
durante a indexação 

� Clique OK para definir o título 

� Na pasta Field Mappings, faça as seguintes associações: 

o apxFolder -> Pasta 

o Numero da Nota Fiscal -> NumeroNota 

o Valor da Nota Fiscal -> Valor 

o Estado -> Estado 

o Comarca -> Cidade 

o Descrição da Nota Fiscal -> Fornecedor 

o ProfileTrigger -> TipoDocumento 
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� Clique no botão OK para salvar o Commit Profile 

� Agora podemos testar o Capture. Clique no botão ( ). A tela do Batch Scanning será 
exibida. 

 

 

 

� Selecione o Scan Profile SP_NotaFiscal e clique no botão Begin Scanning. 
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� Caso você tenha configurado o seu Scan Profile para conectar à um scanner, ele irá 
exibir o wizard de captura do scanner. Se você selecionou importar a partir de uma 
pasta, ele irá exibir uma tela de seleção de arquivos: 

 

 

 

� Uma vez capturadas, as imagens irão formar um Batch. Para fazer a indexação, clique no 
menu Indexing -> Batch Indexing 
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� Selecione o Index Profile que criamos (IP_NotaFiscal) e o batch que digitalizamos. Clique 
no botão Select para fazer a indexação 

 

 

 

� Na tela de indexação, os campos que criamos ficam no lado esquerdo da tela. Repare 
que os campos Pasta e TipoDocumento não aparecem para os usuários, mas estão 
definidos com seus valores padrão. 

� OBS: Utilizando macros, é possível mudar o valor destes campos, a partir do valor 
definido para um outro campo. Por exemplo, por padrão as notas fiscais irão ficar 
armazenadas na pasta Notas Fiscais\Geral do UCM. Porém, quando o usuário escolher a 
cidade e estado, o valor desta pasta será modificado para Notas Fiscais\SP, Notas 
Fiscais\RJ e assim por diante. Para mais informações sobre macros, consulte o Document 
Capture Developer Guide. 

� Selecione um Estado na lista e repare que um botão ficará habilitado: o Database 
Lookup. Ele irá utilizar o código do estado que escolhemos para procurar as cidades 
deste estado no banco de dados. Clique neste botão para trazer a lista das cidades. 
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� A Hit List traz os valores encontrados no banco. Selecione um e clique no botão OK 

 

 

 

� Preencha os demais campos. O Document Capture permite que você faça OCR zonal na 
imagem escaneada, abrindo uma janela com o botão direito do mouse. Experimente 
capturar algum texto no documento para o campo Fornecedor 
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� OBS: O Document Capture não irá reconhecer texto manuscrito, mesmo em letra de 
forma. 

� Quando os campos estiverem preenchidos, clique no botão Commit ( ) para enviar o 
arquivo ao UCM. Clique em Yes na tela de confirmação. 

� O processo de commit deverá demorar alguns segundos. Quando estiver terminado, o 
capture voltará para a tela do Batch Indexing. Clique no botão Close. 

� Vamos acessar o UCM e visualizar o nosso documento escaneado.  

� Faça login como sysadmin e clique no botão Quick Search. O nosso documento deverá 
aparecer em primeiro no resultado da busca 

 

 

 

� OBS: Caso o documento não esteja nesta lista, verifique no painel Content Management 
-> Work In Progress 
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� Confira nos metadados do documento que o ProfileTrigger e os demais metadados estão 
corretos, e que o documento foi publicado na pasta Notas Fiscais, podendo ser acessado 
pelo Windows Explorer. 

 

 

 

� OBS: Os campos Estado e Cidade não aparecem porque não estão no Profile, mas você 
pode clicar no link Full, ao lado de Content Information, para ver todos os metadados 

 

 

 

� Clique no link para visualizar o PDF. Repare que este PDF é textual, ou seja, você pode 
fazer buscas fulltext pelo seu conteúdo. 
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� Feche todas as janelas abertas do navegador e o Document Capture. 

 

 

Passo 04 – Configuração do ODDC 
 

� Abra o Internet Explorer (importante: não use outros navegadores, para configurar e 
usar o ODDC, use apenas o Internet Explorer) e acesse o endereço:  

o http://oracle-ucm.br.oracle.com:82/Capture/WebCapture.asp 

� Caso ele peça permissão para rodar um aplicativo Java, clique em Run (ou Executar). 

� Esta é a interface do usuário final: 
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� Porém, antes de acessarmos como usuário final, precisaremos acessar como 
Administrador para completarmos as configurações. Para isso, acesse o link: 

o http://oracle-ucm.br.oracle.com:82/Capture/WebCaptureAdmin.html  

� OBS: Se você tiver problemas com o applet Java, instale o JRE 1.6 

� OBS2: Verifique se o serviço do ODDC está no ar, na janela de serviços do Windows. 
Inicie o serviço caso ele não esteja. 

 

 

 

� Faça login como usuário capture e senha welcome1. 

� Na tela inicial, selecione o File Cabinet NotaFiscal e clique no botão Add ( ) para criar 
um novo Scan Profile 

� Defina o nome como NotaFiscal e os demais campos conforme a imagem abaixo: 
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� OBS: A opção Scan and Index Documents irá exibir a tela de indexação na web, aonde 
os usuários poderão preencher os campos. 

� OBS2: A opção Commit envia o documento diretamente do ODDC para o UCM. As outras 
opções são:  

o Do Not Commit: envia o documento do client ODDC para o servidor (não faz 
commit no UCM). No servidor, os usuários poderão usar o ODC para indexar 
estes documentos. Esta configuração é ideal para um cenário aonde a captura é 
distribuída, porém a indexação é feita de forma centralizada (em um birô, por 
exemplo). 

o Commit Using Commit Server: utiliza um componente do ODC, o Commit 
Server, para controlar o envio das imagens ao UCM. Esta configuração é ideal 
quando queremos agendar o envio dos documentos para o UCM em um 
determinado horário, evitando que estes processos comprometam a rede em um 
horário de pico. 

� Clique na pasta Document Indexing e mova todos os campos para o painel da direita, 
menos os campos Pasta e TipoDocumento 
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� Expanda a pasta Document Indexing, clique no link Field Properties, selecione o campo 
Estados e defina de acordo com a imagem: 

 

 

 

� Clique no link Auto Populate, selecione o campo Pasta, modifique o type para Default 
Value e insira o ID da pasta no UCM 

 



 

 

Page 48 of 56 

 

 

� Ainda no Auto Populate, selecione o campo TipoDocumento, mude o type para Default 
Value e defina o valor como Notas Fiscais 

� Por fim, clique no link Database Lookup, selecione o lookup Cidades e marque a caixa de 
opções “Always Display Hit List” 

 

 

 

� Clique no botão Save para salvar as configurações. Clique em Close para fechar o painel 
de administração. 

� Para testarmos a captura web, acesse o site:  

o http://oracle-ucm.br.oracle.com:82/Capture/WebCapture.asp 

� Faça login como capture e senha welcome1 

� Na interface web da ferramenta de captura, clique no botão Settings 
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� Nesta tela os usuários podem selecionar o scanner, deixar as configurações salvas, 
configurar o ODDC para não usar o wizard do scanner (capturar diretamente, com as 
configurações padrão do scanner), além de definir outras opções. 
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� OBS: O ODDC consegue reconhecer scanners que tenham os drivers TWAIN ou ISIS. 

� Clique em Save para salvar suas alterações, ou Cancel caso não tenha feito nenhuma 
modificação 

� De volta à tela inicial, selecione o Scan Profile que criamos e clique em Scan (para 
digitalizar) ou Import (para importar um documento já escaneado – TIFF). 

 

 

 

� Uma vez digitalizado o documento, a ferramenta irá apresentar uma tela de indexação 
muito semelhante à tela que vimos no ODC 

� Selecione um estado e clique no botão Database Lookup para buscar os registros no 
banco de dados 
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� A Hit List também está disponível na web 

 

 

 

� Preencha o restante dos campos 
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� OBS: Repare que o OCR Zonal não está disponível na web 

� Após terminar a indexação, clique no botão Close para fechar o documento, mas não 
enviá-lo ao UCM (manter no client), ou clique no botão Send para enviá-lo ao servidor do 
ODDC, e consequentemente ao UCM. 

� Clicando em Send, uma tela de confirmação será exibida, dizendo que o documento foi 
enviado da máquina client para o servidor do ODDC (que, neste caso, são a mesma 
máquina). 
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� Volte ao UCM e procure o documento digitalizado. Como o nosso Scan Profile foi 
configurado para Commit, ele envia o documento diretamente ao UCM. 
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� Com isso a configuração do ODC e ODDC e a integração com o UCM estão completas. 

 

 

Atividade Adicional: ODC e ODDC 
 
Existem diversos recursos do ODC que não foram explorados neste exercício. Como atividade 
adicional, leia a documentação e configure os seguintes componentes: 
 

� Import Server: componente que importa documentos de mais de 150 formatos para o 
ODC. O Import Server pode mapear documentos em recursos remotos, como servidores 
de email, pastas locais e de rede, servidores de FTP, etc. Você pode agendar jobs para 
horários determinados, ou para rodar de tempos em tempos. Uma vez importados, os 
documentos irão aparecer na lista de Batch Indexing do ODC. 

� Commit Server: componente que gerencia o commit dos documentos. O Commit pode 
ser feito para pastas em disco, UCM, IPM, banco de dados ou outros locais. No Commit 
Server é possível criar jobs para enviar os documentos de tempos em tempos. 

� Recognition Server: componente capaz de analisar arquivos em lote, reconhecendo 
códigos de barras e convertendo seu valor para um atributo específico. A idéia é que 
documentos que possam ser identificados apenas pelos seus códigos de barras sejam 
tratados em segundo plano, sem a necessidade de indexação manual. Desta forma, o 
documento seria capturado pelo Import Server, analisado pelo Recognition Server e 
armazenado no UCM pelo Commit Server, sem necessidade de interação humana. 
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� Integre o ODDC com a sua aplicação. O ODDC consegue receber parâmetros de URL. 
Estes parâmetros podem incluir valores para os atributos. Desta forma, se você estiver 
cadastrando um cliente na sua aplicação e quiser escanear o CPF deste cliente, você 
pode criar um link para enviar o código do cliente para o ODDC. Desta forma, o usuário 
não precisa digitar novamente o código do cliente, uma vez que o ODDC já recebeu esta 
informação como parâmetro 

 
� Crie uma página de teste que possui a URL para chamar o ODC com os parâmetros: 

 

 

 
� Dica: A URL usada neste exemplo é: 

 

http://oracle-
ucm.br.oracle.com:82/Capture/WebCapture.Asp?Profile=NotaFiscal&ScanAction=2&IndexDat
a=Numero Nota%091234%09Fornecedor%09Oracle&URLOnclose=CloseBrowserOnExit  

� Entendendo melhor esta URL: 

o http://oracle-ucm.br.oracle.com:82/Capture/WebCapture.Asp? Raiz do ODDC 

o Profile=NotaFiscal – Nome do Scan Profile que será usado 

o ScanAction=2 – Importar. ScanAction=1 chama o wizard do scanner. 

o IndexData=Numero Nota%091234%09Fornecedor%09Oracle. Parâmetros, 
separados pelo código %09. O padrão é NomeDoCampo%09Valor 

o URLOnclose=CloseBrowserOnExit – Quando o usuário fechar o painel do ODDC, 
ele fechará o browser. 

� Crie outros file cabinets e teste as novas URLs. 
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