P roduktový list

jDoc
APLIKACE PRO DIGITALIZACI A ZPRACOVÁNÍ
ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ.

Jedním z nejdůležitějších faktorů vašeho podnikání jsou kromě komunikace
se zákazníky a obchodními partnery především informace soustředěné
v dokumentech a práce s těmito dokumenty. Dokumenty jsou nosiče informací,
zaznamenávají informace spojené s existencí vaší společnosti, procesů v nich
probíhajících a umožňují vzájemnou komunikaci v času a prostoru. Často se
právě dokumenty stávají klíčovým a jediným spolehlivým nosičem informací
v rozhodovacích procesech.
Domníváte se, že máte dostatečnou kontrolu nad svými dokumenty? Máte komplexní
přehled o informacích v nich obsažených? S řešením jDoc si tuto otázku již nemusíte
klást.

[ PŘÍSTUP, KTERÝ POMÁHÁ VAŠEMU PODNIKÁNÍ ]
Řešení jDoc společnosti ICZ Slovakia přináší možnost pracovat s dokumenty libovolného
typu - ať už se jedná o originální elektronické dokumenty, dokumenty převedené na
elektronické prostřednictvím konvenčního skenování nebo pomocí jiné specifické
technologie (například zaručený převod).
Řešení jDoc bylo vyvinuté na otevřených standardech a je tedy snadno integrovatelné
do prostředí postaveného na platformě servisně orientované architektury. Podporuje
různé typy podnikových systémů, od fakturačních, přes CRM, až po řešení ECM.
Při migraci ze starších systémů nabízí společnost ICZ Slovakia osvědčené migrační
nástroje a postupy, včetně zkušeného a vysoce kvalifikovaného personálu, který
pomůže zachovat kvalitu vašich dat. Využívejte systém jDoc jako jednoduchý systém
pro zefektivnění a zjednodušení svých procesů a přispějete tak ke snížení svých nákladů.

VLASTNOSTI A VÝHODY
`` Flexibilní nástroj, který lze snadno
integrovat do prostředí na platformě
SOA.
`` Splňuje vysoké nároky na bezpečnost
`` Splňuje kritéria pro integraci a využití
v IS veřejné správy
`` Nabízí pohodlné uživatelské rozhraní
a snadno se ovládá
`` Zpracovává různé typy dokumentů
`` Předdefinované filtrování umožňuje
rychlou a efektivní práci s dokumenty

[ DEJTE SVÝM ZAMĚSTNANCŮM K DISPOZICI EFEKTIVNÍ A SNADNO OVLADATELNÝ NÁSTROJ ]
Z pohledu uživatele, správce i technického uživatele představuje nástroj jDoc jednoduché řešení s přehledným rozhraním. Nabízí všechny
základní funkce systému pro správu dokumentů (DMS), jako je správa verzí, zamykání, řízení oprávnění na základě ACL (Access Control List),
správa historie práce s dokumentem, vzájemné propojení dokumentů, vytváření dokumentů a přihrádek, fulltextové vyhledávání a další.
Řešení jDoc je originálním produktem z dílny společnosti ICZ Slovakia a je založeno na rozsáhlých zkušenostech s implementací úspěšných
projektů. Vznikl jako alternativa k jiným komerčním systémům DMS.
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[ FUNKCE ]
Systém jDoc je navržen jako modulární systém umožňující využívat služby modulu DMS a modulu Import Manager. Tam, kde modul DMS
poskytuje vašim uživatelům a informačním systémům funkce elektronického úložiště dokumentů, zabezpečuje modul Import Manager
plnění tohoto úložiště při digitalizaci dokumentů - zpracování naskenovaných dokumentů, jejich indexaci, ověření a publikování v systému
DMS, včetně jejich zpřístupnění.

[ KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ]

[ KLÍČOVÉ PŘÍNOSY ]

`` podpora dynamických úložišť
`` vizuální rozhraní API pro integraci

`` zvyšování spokojenosti zákazníků s vašimi službami
a stabilizace zákaznického potenciálu

`` vysoká úroveň zabezpečení ochrany dokumentů (CSRF,
Reflected Cross Site Scripting, Stored Cross Site Scripting, ...)

`` zvyšování pružnosti reakce vašeho podnikání na nové tržní
impulsy

`` podpora používání čárového kódu

`` otevření se novým inovativním přístupům a metodám při
uskutečňování podnikatelských záměrů

`` podpora automatického zpracování dávek
`` fulltextové vyhledávání s diakritikou

`` efektivnější dodržování interních regulačních mechanismů

`` možnost konfigurace tříd a atributů dokumentů
`` návrh indexačních dokumentů
`` široká podpora formátů dat

  jDoc Import Manager

[ PŘÍKLADY IMPLEMENTACE ]
Elektronické služby monitoringu obviněných a odsouzených osob
Implementační kritéria státního projektu, která předpokládala nasazení stabilního a flexibilního úložiště dokumentů, byla splněna
prostřednictvím začlenění a využití systému jDoc DMS.

DSS Stabilita
Systém jDoc se používá jako úložiště dokumentů (jDoc DMS) a digitalizační linka (jDoc Import Manager). Řešení je integrované do interních
systémů.

Ministerstvo obrany SR
Přísné bezpečnostní požadavky prostředí ministerstva obrany SR umožnily zakomponovat do infrastruktury IKT právě nástroj jDoc Import
Manager s cílem zajistit řízení shromažďování údajů z digitalizační linky. Řešení je integrované do existujícího systému DMS a automatizované
správy dokumentace.

Ďalší implementace
`` Slovenský pozemkový fond
`` Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
obchodní kontakt
ICZ Slovakia a.s.

Soblahovská 2050 | 911 01 Trenčín
Tel.:
+421 32 6563 711
Fax:
+421 32 6563 754
e-mail: info@icz.sk
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