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ELEKTRONICZNY
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DOKUMENTÓW

Nowoczesna, intuicyjna aplikacja
umożliwiająca zarządzanie elektronicznym
obiegiem dokumentów w firmie,
która oszczędza czas pracowników
i firmowy budżet.
Elektroniczny Obieg Dokumentów
to proste i skuteczne rozwiązanie,
skierowane do wszystkich instytucji,
które pragną zautomatyzować
swój obieg dokumentów.

• Monitoring terminów realizacji spraw związanych z dokumentacją;
• Możliwość modelowania i uruchomienia procesów workflow;
• Rejestrowanie i archiwizacja dokumentów w systemie;
• Zarządzanie nieobecnościami i zastępstwami;
• Historia i metryka dokumentów;
• Wnioski budżetowe i zakupowe;
• Spersonalizowany pulpit.

SAME
ZALETY

PEŁNA
KONTROLA
Elastyczność systemu pozwala dostosować
go do specyfiki Państwa firmy.
Umożliwia to pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów,
a alerty i raporty pozwalają lepiej wykrywać niespójności
lub nieprawidłowości.
System umożliwia zdefiniowanie różnych opisów merytorycznych i wykorzystanie
ich podczas pracy systemu tak, aby informacje tam zawarte były jednoznaczne
i czytelne dla wszystkich użytkowników, pomagają w tym,
zawarte w aplikacji, mechanizmy walidacji danych.

Nasza aplikacja usprawnia przepływ
dokumentów firmowych oraz ułatwia
wymianę informacji pomiędzy pracownikami.
Automatyzuje proces przetwarzania
i rejestracji dokumentów, co znacznie
przyśpiesza proces ich akceptacji.

SKUTECZNA
WSPÓŁPRACA

SWOBODNY
DOSTĘP
DOSTĘP DO APLIKACJI JEST MOŻLIWY
Z POZIOMU PRZEGLĄDARKI
INTERNETOWEJ. DZIĘKI TEMU DZIAŁA
NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH.

APLIKACJA DAJE MOŻLIWOŚĆ UMIESZCZENIA W CHMURZE,
NA WŁASNYM LUB WYDZIERŻAWIONYM SERWERZE.

KLUCZOWE KORZYŚCI
•
•

Skuteczny przepływ informacji - usprawnienie procesowania
i akceptacji dokumentów firmowych;
Bezpieczeństwo - konkretne uprawnienia dla wybranej grupy osób,
personalizowane schematy procesów;

•

Kontrola - pełny nadzór nad procesem obiegu dokumentów;

•

Wygoda - system powiadomień mailowych dla użytkowników;

•

Oszczędność - czasu pracy i kosztów w firmie;

•

Szybkość - prosty dostęp do archiwum dokumentów,
słowników biznesowych, raportów.

WYMAGANIA
SYSTEMOWE
Serwer aplikacji:
Windows Server 2012, 2 procesory logiczne 3 Ghz, 4 GB Ram (dla całego serwera),
4 GB HDD na aplikację, 50 GB na skany dokumentów (przy czym należy uwzględnić
perspektywę rozszerzenia dysku na skany). Do tego dysk na system 60 GB.
• Usługa IIS
• Zainstalowane biblioteki Microsoft .NET 4.6, 4.7 oraz Microsoft .Net Core w wersji 1.0.1.4515
Usługi SQL:
SQL Server 2012 STD, 2 procesory logiczne 3Ghz, 6GB Ram (dla samej usługi)
W przypadku gdy serwer IIS, SQL oraz udział sieciowy na dokumenty są niezależnymi maszynami fizycznymi,
zaleca się by łączność między tymi maszynami była realizowana na 1Gbps łączu LAN.
Komputer kliencki:
CPU: Intel i5 2nd gen (2xxxx), 6 GB RAM
(nie jest to wymóg samej aplikacji, ale realia w jakich pracują użytkownicy – przeglądarka internetowa
jest na ogół 3 lub 4 aplikacją uruchomioną na komputerze, która współdzieli pamięć RAM).
Zaleca się by aplikacja była uruchamiana na przeglądarkach internetowych: Chrome (v72), Firefox (v65) lub Edge
(v42). Łączność do serwera IIS – minimalnie 100 Mbps.
Specyfikacja nie zawiera miejsca i pamięci potrzebnej na uruchomienie ewentualnych
instancji testowych na tym samym serwerze.
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