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ELEKTRONICZNY
OBIEG
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.

Wdrożenie aplikacji Elektroniczny Obieg Dokumentów
dla Parku Kultury w Powsinie

ZOBACZ
FILM

GRUPA

• Monitoring terminów realizacji spraw związanych z dokumentacją;
• Możliwość modelowania i uruchomienia procesów workflow;
• Rejestrowanie i archiwizacja dokumentów w systemie;
• OCR - rozpoznawanie znaków na dokumentach;
• Integracja z innymi modułami Symfonia / Optima / SAP;
• Historia i metryka dokumentów;
• Wnioski budżetowe i zakupowe;
• Książka nadawczo-odbiorcza;
• Spersonalizowany pulpit.
GRUPA

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.

GRUPA

SKUTECZNA
WSPÓŁPRACA

SWOBODNY
DOSTĘP

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

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

GRUPA

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.

Aplikacja jest zintegrowana
z oprogramowaniem
Sage Symfonia 2.0, Sage Symfonia ERP,
Sage Symfonia 50 cloud,
Comarch ERP Optima,
SAP Business One.
Współpracuje także
z oprogramowaniem innych
producentów, dzięki możliwości
szybkiego dostosowania systemu.

BEZPROBLEMOWA
KOMUNIKACJA

REFERENCJE

Wśród aplikacji stosowanych przez nasz zespół
znalazło się oprogramowanie Elektroniczny Obieg
Dokumentów, które dba o szybki obieg dokumentacji
w Klubie i pomaga w pracy zdalnej, eliminując przy tym,
tradycyjny, papierowy obieg dokumentów.

LEGIA WARSZAWA

REFERENCJE
Na szczególną pochwałę zasługuje jednak aplikacja
Elektroniczny Obieg Dokumentów.
Dzięki jej szybkości i możliwości pracy zdalnej udało się
wyeliminować papierowy obieg dokumentów, co znacznie
zwiększyło poufność i umożliwiło swobodny dostęp
do przesyłanych materiałów upoważnionym pracownikom.
Funkcjonalność oprogramowania umożliwia m.in. rejestrację
korespondencji przychodzącej i wychodzącej, monitorowanie
terminów realizacji spraw, śledzenie historii przepływu
dokumentacji.

ERGO ARENA

REFERENCJE

Program wydatnie pomaga w pracy zdalnej.
Umożliwia rejestrację dokumentów finansowych
przychodzących, właczając je do wewnętrznego
obiegu dokumentów.
O bezpieczeństwo dokumentacji dba i ułatwia do niej
dostęp z każdego miejsca na świecie elektroniczne
archiwum dokumentów.

EG-AUTOMATYKA

REFERENCJE
Dużym wsparciem dla jednostki jest także
Elektroniczny Obieg Dokumentów, autorski program
firmy MAP solutions Sp. z o.o. Po dokonaniu analizy
procesu obiegu dokumentów i potrzeb jednostki,
pracownicy firmy dostosowali funkcjonalności programu
do potrzeb administracji. Aktualnie program umożliwia
nie tylko rejestrację korespondencji przychodzącej
i wychodzącej, ale także stanowi wsparcie
dla wewnętrznego obiegu dokumentów.
Elektroniczne archiwum dokumentów ułatwia
przechowywanie materiałów w jednym, bezpiecznym
miejscu, z możliwością szybkiego i łatwego dostępu do nich.

PARK KULTURY W POWSINIE

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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SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA IT
MAP solutions Sp. z o.o.
ul. Leśna 5b
05-120 Legionowo
tel. (22) 670 96 96
biuro@mapsolutions.pl
oddział ŁÓDŹ
ul. Łagiewnicka 54/56
91-463 Łódź
tel. (42) 306 73 73
lodz@mapsolutions.pl
SOFTLANDIA Sp. z o.o.
ul. Kr. Jadwigi 20A
70-262 Szczecin
tel. (91) 488 29 10
biuro@softlandia.pl

oddział TRÓJMIASTO
ul. Wielkopolska 403
81-531 Gdynia
tel. (58) 506 51 91
gdynia@mapsolutions.pl
MAPsoft Sp. z o.o.
ul. Leśna 5b
05-120 Legionowo
tel. (22) 784 91 81
info@mapsoft.pl

