
Zažili ste stres z prácneho vyhľadávania ponúk,  zmlúv, objednávok týkajúcich sa 
jedného klienta?

Stalo sa vám, že sa vám „rozišli“ verzie dokumentu, na ktorom pracovalo viacero ľudí 
a napokon ste nevedeli určiť ktorá verzia je platná?

Ak áno, potom viete, aké je pre každú spoločnosť dôležité mať poriadok 
v dokumentoch a udržať ho nie je jednoduché.

Dokumentácia prestane byť „byrokraciou“, 
stáva sa cenným zdrojom spoľahlivých informácií.

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU

DOKMAN prestavuje príjemný a intuitívny systém na správu dokumentov (DMS), vybudovaný na softvérovej 
open source platforme Liferay, ktorá patrí medzi lídrov web portálových technológií. 

Tvorí jednotné bezpečné úložisko pre všetky typy dokumentov, pričom  každý dokument je v systéme              
reprezentovaný svojim obsahom a skupinou štruktúrovaných údajov.

Funkcie systému sú dostupné prostredníctvom webového prehliadača ľubovoľného počítača, tabletu či mobilu. 

Architektúra systému je škálovateľná,Architektúra systému je škálovateľná, čo umožňuje nasadenie pre ľubovoľne veľké organizácie s veľkým             
objemom dát a vďaka jeho intuitívnemu a jednoduchému ovládaniu sa nasadenia nemusia báť ani malé firmy.

Medzi dôležité vlastnosti systému patrí:
  • vysoká miera dokladovateľnosti úkonov nad dokumentami, 
  • podpora konverzie do najpoužívateľnejších podporovaných formátov (doc, pdf, txt, odt...)
  • náhľad na dokument v prostredí systému DOKMAN.
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UKLADANIE DOKUMENTOV
DOKMAN umožňuje bezpečne ukladať a zdieľať dokumenty a informácie o nich (metadáta), pričom  štruktúru 
metadát pre jednotlivé typy dokumentov definuje poverený používateľ.

Neexistujú žiadne obmedzenia na typ alebo množstvo dokumentov, systém umožňuje vytvárať viacúrovňovú            
kategorizáciu dokumentov.

Ukladanie dokumentov sa uskutočňuje v hierarchickej stromovej štruktúre zložiek s definovanými prístupovými     Ukladanie dokumentov sa uskutočňuje v hierarchickej stromovej štruktúre zložiek s definovanými prístupovými     
právami. K funkciám systému patrí aj verzionovanie dokumentov.

VYHĽADÁVANIE
Fulltextové vyhľadávanie s vyznačením nájdeného reťazca umožňuje vyhľadať zvolený reťazec znakov obsiahnutý    
v ktoromkoľvek uloženom dokumente na úrovni metadát dokumentov, alebo v obsahoch uložených dokumentov.

PODPORA MS WORD
Systém podporuje vypĺňanie metadát MS Word dokumentov pre DMS priamo z prostredia MS Word (Plug-in), ako aj Systém podporuje vypĺňanie metadát MS Word dokumentov pre DMS priamo z prostredia MS Word (Plug-in), ako aj 
šablóny MS Word s automatickým vypĺňaním polí dokumentu metadátami.

PRÍSTUPOVÉ PRÁVA
Riadenie používateľských práv sa nastavuje na úrovni dokumentov alebo zložiek. Systém je možné integrovať           
na Microsoft Active Directory.

PROCESNÉ SPRACOVANIE
Spracovanie ľubovoľného dokumentu môže byť riadené prostredníctvom definície procesu (workflow) s  možnosťou Spracovanie ľubovoľného dokumentu môže byť riadené prostredníctvom definície procesu (workflow) s  možnosťou 
e-mailovej notifikácie používateľov zúčastnených na jednotlivých úlohách v procese. 

ADMINISTRÁCIA SYSTÉMU
Administrácia systému poskytuje rozsiahle možnosti konfigurácie a správy systému a tým je zabezpečená vysoká 
flexibilita správy dokumentov. Systém umožňuje administrátorovi definovať typy dokumentov, ich metadáta                  
a prístupové práva.

INTEGRÁCIE
DOKMAN môže byť integrovaný s ďalšími informačnými systémami. Platforma Liferay poskytuje komplexné DOKMAN môže byť integrovaný s ďalšími informačnými systémami. Platforma Liferay poskytuje komplexné 
portálové riešenie a umožňuje spojenie viacerých webových aplikácií používaných v organizácii.

MODULARITA
Systém je flexibilný a otvorený pre dopĺňanie ďalších funkčností vďaka použitej technológii a navrhnutej                        
architektúre. 


