PRODUKTOVÝ LIST

jDoc
RIEŠENIE PRE SPRÁVU ELEKTRONICKÝCH
DOKUMENTOV
SOFTVÉROVÁ APLIKÁCIA PRE DIGITALIZÁCIU A SPRACOVANIE
ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV.

Jedným z najdôležitejších faktorov vášho podnikania sú, okrem komunikácie s vašimi
zákazníkmi a obchodnými partnermi, informácie sústredené v dokumentoch a práca
s nimi. Dokumenty sú nosičmi informácií, zaznamenávajú informácie spojené s existenciou
vašej spoločnosti, procesov v nej prebiehajúcich a umožňujú vzájomnú komunikáciu v čase
a priestore. Často sa práve dokumenty stávajú kľúčovým a jediným spoľahlivým nosičom
informácií v mnohých rozhodovacích procesoch.
Myslíte si, že máte nad vašimi dokumentmi dostatočnú kontrolu? Máte o informáciách
v nich obsiahnutých komplexný prehľad? S riešením jDoc si túto otázku už nemusíte klásť.

`` Flexibilný nástroj,
ľahko integrovateľný
do prostredia
na platforme SOA

[ PRÍSTUP, KTORÝ NAPOMÁHA VÁŠMU BIZNISU ]

`` Spĺňa vysoké
bezpečnostné štandardy

ICZ Slovakia Vám svojím riešením jDoc prináša možnosť pracovať s dokumentmi
akéhokoľvek typu – či už ide o originálne elektronické dokumenty, dokumenty
konvertované na elektronické prostredníctvom konvenčného skenovania, alebo napríklad
prostredníctvom inej špecifickej konverznej technológie (napr. zaručená konverzia).

VLASTNOSTI A VÝHODY

`` Spĺňa kritériá
pre integráciu a využitie
v IS verejnej správy

Riešenie jDoc je vyvinuté na otvorených štandardoch a ľahko integrovateľné do prostredia
postaveného na platforme servisne orientovanej architektúry. Podporuje rôzne typy
podnikových systémov od fakturačných, cez CRM, až po ECM riešenia.

`` Poskytuje komfortné
používateľské rozhranie
a jednoducho sa ovláda

Pri migrácií zo starších systémov ponúkame osvedčené migračné nástroje a metódy
a spolu so skúseným, vysoko kvalifikovaným personálom vám pomôžeme zachovať kvalitu
vašich dát. Využite jDoc ako jednoduchý systém pre zefektívnenie a zjednodušenie vašich
procesov a prispejte tak k zníženiu vašich nákladov.

`` Fulltextové vyhľadávanie
podstatne skráti čas
potrebný na nájdenie
toho správneho
dokumentu

[ VYBAVTE SVOJICH ZAMESTNANCOV EFEKTÍVNYM A ĽAHKO
OVLÁDATEĽNÝM NÁSTROJOM ]
Z pohľadu používateľa, ako aj z pohľadu správcu a technického používateľa predstavuje
jDoc jednoduché riešenie s prehľadným rozhraním. Ponúka všetky základné funkcionality
document management systému (DMS), ako sú verziovanie, uzamykanie, riadenie
oprávnení na základe ACL (Access Controll List), správa histórie práce s dokumentom,
previazanie dokumentov, vytváranie dokumentov, priečinkov a knižníc, fulltextové
vyhľadávanie a iné.

`` Spracováva rôzne
dokumentové typy
`` Preddefinované
filtrovanie umožňuje
rýchlu a efektívnu prácu
s dokumentmi

Riešenie jDoc je originálnym produktom z dielne ICZ Slovakia, vychádzajúcim z dobrej
praxe pri implementácií úspešných projektov. Vznikol ako alternatíva k iným komerčným
DMS.
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[ KĽÚČOVÉ BENEFITY ]

[ FUNKCIONALITA ]

`` zvýšenie pružnosti vášho podnikania na nové trhové impulzy

jDoc je navrhnutý ako modulárny systém, ktorý vám umožní
využívať služby modulu DMS a modulu Import Manager.

`` otvorenie sa novým inovatívnym prístupom a metódam
pri uskutočňovaní vašich biznis zámerov
`` efektívnejšie dodržiavanie interných regulačných mechanizmov

[ KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI ]
`` podpora dynamických úložísk
`` vizuálne API pre integráciu
`` vysoká úroveň zabezpečenia ochrany dokumenov (CSRF,
Reflected Cross Site Scripting, Stored Cross Site Scripting, ...)
`` podpora vyťažovania čiarového kódu
`` podpora OCR/ ICR
`` podpora automatického spracovania dávok

Kým DMS modul sprístupňuje pre vašich používateľov
a informačné systémy funkcie elektronického úložiska dokumentov, modul Import Manager zabezpečuje komfortné
napĺňanie úložiska pri digitalizácii dokumentov - spracovanie
naskenovaných dokumentov, ich rozpoznávanie a indexácia,
verifikácia a publikácia týchto dokumentov v DMS
a sprístupňovanie.
Riešenie jDoc umožňuje tiež efektívne zdieľanie vybraného
dokumentu alebo skupiny dokumentov do externého
prostredia jednoduchým zaslaním hypertextového odkazu
mailom.

`` fulltextové vyhľadávanie

[ PRÍKLADY IMPLEMENTÁCIÍ ]

`` konfigurovateľnosť dokumentových tried a atribútov

Elektronické služby monitoringu odsúdených a obvinených

`` kategorizácia a knižnice dokumentov

DSS stabilita

`` dizajn indexačných formulárov

Všeobecná zdravotná poisťovňa

`` široká podpora dátových formátov

Ministerstvo obrany SR

`` integrácia na workflow systém jFlow

Dôvera zdravotná poisťovňa

`` integrácia s MS Office
`` možnosť spracovania viacerých organizácií v jednej inštalácii
`` prispôsobenie vzhľadu aplikácie
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