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Asistent DMS – most do digitalnega arhiva

Tehnologija prihodnosti
..Vedno več podjetij elektronsko posluje. Vprašanje časa je, kdaj se bo preklopilo na elektronski arhiv dokumentov..

Ta mesec se poslavljamo od analogne tehnologije televizijskega signala in
nov standard postaja digitalna oblika.
Tako bo kmalu tudi digitalna oblika arhiva postala standard, ki bo izpolnjeval vse zakonske pogoje digitalnega arhiva v Sloveniji.
Zakaj se ne pripraviti že sedaj in si olajšati delo z vso dokumentacijo, ki si
jo podajamo na podjetju. Če pa je arhiviranje integrirano z našim obstoječim poslovno-informacijskim sistemom, smo zadeli v črno.
Na Asistentu že ponujajo to rešitev z dokumentnim sistemom, ki poenostavi in pospeši običajni tok poslovnih dokumentov tako, da vodi v elektronski obliki celoten življenjski cikel, od nastanka do arhiva.
Rešitev, ki jo ponujajo, je v celoti integrirana v programski paket DataLab
PANTHEON, kar odpravi visoke stroške integracije in s tem postane dostopna tudi majhnim in mikro podjetjem. V podjetju se vsak dan srečujemo s
problemom evidentiranja prejete in izdane pošte. Če želimo delati učinkovito, moramo do dokumentov dostopati hitro ter se izogniti nepotrebnemu iskanju ustreznih dokumentov/podatkov. Asistent DMS predstavlja nepogrešljiv dodatek k programskemu paketu DataLab PANTHEON. Z njegovo pomočjo se znebimo ročnega pisanja evidenc prejete pošte in pridobimo na organizirani in elektronsko vodeni evidenci prejete in izdane pošte.
Asistent DMS predstavlja most med dokumenti, ki prihajajo v podjetje in
poslovno programsko opremo (DataLab Pantheon), saj je povsem integrirana z vsemi funkcijami programske opreme. Omogoča nam raznovrstne
Prednosti - DMS za Datalab Pantheon 5.5
• Poljubna klasifikacija tipov dokumentov
• Revizijska sled opravljenih vnosov, sprememb in dostopov ter usklajenost s predpisi (pogoj za revizijsko varen Arhiv)
• Izpis knjige izdane pošte za Pošto Slovenije
• Napredne avtorizacije na mapo in posamezen dokument
• Popolna integracija z vsemi moduli programa DataLab PANTHEON 5.5
• Integriran vmesnik za digitalen zajem dokumentov
• OCR prepoznavanje prejetih in izdanih dokumentov
• Podprto prepoznavanje in generiranje EAN kod
• Vnos in zajem prejetih eSlog dokumentov
• Vnos dokumentov iz več delovnih postaj hkrati in medsebojno
obveščanje
• Poljuben tok dokumentov (zaporedno in vzporedno podpisovanje)
• Izvoz podatkov v poljubnih formatih
• Potrjevanje/odobritev prejetih dokumentov - WORKFLOW
• Desktop aplikacija in spletni vmesnik
• Lokalizacija vmesnika (angleško, slovensko, hrvaško, srbsko, nemško ...)
• Dodajanje podpisnikov izven avtoriziranih podpisnikov na tipu
dokumenta
• Možnost vnosa konta za dokument oziroma za postavke na
dokumentu
• Definiranje rokov podpisa podpisnikom in avtomatsko podpisovanje/
zavračanje po pretečenem roku
• Kopiranje pozicij iz že vnešenih oziroma obstoječih dokumentov
v DMS
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izpise in analize prejete in izdane pošte, dodatno pa tudi zagotavlja vpogled v digitalizirane dokumente, revizijsko sled, vnos elektronskih prilog,
eRačune iz poljubnih vrst dokumentov DataLab PANTHEONa (prejeti računi, knjiženje ...) in tako korenito zmanjša potreben čas pri zavajanju dokumentov, ki prihajajo v oz. odhajajo iz podjetja. Odlikuje jo enostavna
uporaba, preglednost, visoka raven varnosti, odprtost, integriran sistem
za digitalno zajemanje dokumentov in možnost nastavitev naprednih
avtorizacij.
Na podjetju Asistent, d. o. o., ponujajo različne pakete oziroma rešitve za
upravljanje z dokumenti. Vse je odvisno od potreb in želja.
Tudi cenovno je aplikacija dostopna že micro podjetjem, saj je mogoč mesečni najem že od 50 eur na podjetje ne glede na število uporabnikov. (P.R.)

Novost: Mesečni najem dokumentnega sistema Asistent DMS.
Prednosti najema so:
• majhen začetni finančni vložek
• zmeraj uporabljate sodobno programsko opremo
• prožnost pri najemu različice, ki jo potrebujete
• predvidljivi stroški najema vam omogočajo načrtovanje stroškov
• neomejeno število uporabnikov
Paket

WINDMS

LITE 1

•

WEBDMS

STANDARD2

•

•

PREMIUM3

•

•

OUTLOOKDMS

Cena
50/25*
75/40*

•

100/50*

* opcijsko doplačilo za podporo
2
1
3
implementacija 500 €
implementacija 250 €
implementacija 750 €
Cene so za mesečni najem v EUR brez DDV. Workflow je vključen v vseh paketih.

ASISTENT, d. o. o.
Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor
Telefon: 02/234 01 65
www.asistent.si, info@asistent.si
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