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Moderný a dynamický E-dokument
Prístup k hľadanému dokumentu už do jednej sekundy - bez zdĺhavého a chaotického
vyhľadávania v ťažkých zakladačoch. Umožňujú to najmodernejšie technológie, automatické
spracovanie údajov z dokumentov, prepracovaný systém ich monitorovania a integrácia s ERP
systémom.

Elektronizácia a efektívna správa dokumentácie pomocou E-dokument zvyšuje produktivitu práce
a znižuje náklady konkrétnej spoločnosti. Okrem toho, elektronickú zmluvu je možné nájsť
10krát rýchlejšie v porovnaní s papierovým dokumentom.

Ukážka vzhľadu E-dokument

Výhody implementácie E-dokument:
Digitalizácia a elektronická archivácia
dokumentov
Rýchle a jednoduché spracovanie údajov z
dokumentov. Univerzita Tomáše Bati v Zlíne
zaviedla proces digitalizácie zmlúv. Vďaka tomu
efektívne spracovávajú dokumenty do elektronickej
podoby, čo výrazne urýchľuje celý administratívny
proces. Táto platforma zároveň umožňuje
vyťažovanie
dát
priamo
zo
skenovaných
dokumentov.

Priebežný monitoring stavu a platnosti.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
(CETELEM)
pomocou E-dokumentu archivuje najrôznejšie
typy dokumentov na jednotné úložisko, sleduje
ich platnosť a konkrétne plnenie úloh.
Pomocou registratúrneho plánu E-dokument
archivuje, prípadne zruší údaje po uplynutí
určitej lehoty.

Elektronický archív pre zmluvy a faktúry. SES
Tlmače
úspešne
implementovali
riešenie
elektronických faktúr. Všetky faktúry v ich archíve sú k
dispozícií digitálne a je ich možné kedykoľvek
vytlačiť. Systém automaticky zabraňuje duplicitným
verziám
dokumentov
a
rovnako
aj
neautorizovanému prístupu.

Workflow
Zrýchlenie prístupu k dokumentom a
prehľadné triedenie. Spoločnosť SES Tlmače
dlhodobo využíva elektronický obeh a vďaka
E-dokumentu rýchlo a jednoducho distribuuje
informácie svojim zamestnancom. V rámci
prepracovaného systému obehu je triedenie
digitalizovaných dokumentov vždy prehľadné.
Prehľadný elektronický obeh digitalizovaných
dokumentov. E-dokument poskytuje prehľad o
elektronickom
obehu,
kontrole
a
stave
schvaľovania dokumentov v závislosti napríklad
od oddelenia spoločnosti, dátumu schválenia,
prijatia a iných kritérií.

Kritériá šité na mieru podľa požiadaviek.
Rôzne služby a funkcie pre správu dokumentov
je možné využívať s prispôsobením na rôzne
agendy a oddelenia spoločnosti. V UniCredit
Bank pri podpore procesov v oblasti exekúcií s
implementovaným podnikovým workflow a
podporou práce viacerých podateľní.

Ďalšie výhody
Pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv.
MSM Group pripravuje, pripomienkuje a
schvaľuje zmluvy už len pomocou E-dokument a
na mieru pripraveného workflow.

Žiadanky drobného technického nákupu.
Jadrová Energetická Spoločnosť Slovenska
rieši žiadosti, schvaľovanie a nákup technických
prostriedkov pre zamestnancov v prostredí
E-dokument.

Koncept E-dokument

Jednotné úložisko

Integrácia s MS Office a emailom

Všetky dokumenty
na jednotnom úložisku a ich
jednoduché zdieľanie

Tvorba elektronických
dokumentov priamo v známom
MS Office

Archivácia najrôznejších
typov dokumentov bez
obmedzení

Okamžitý prístup
k dokumentom a prílohám v
emailoch

</>
Efektívnejší firemný workflow

Neobmedzené možnosti

Digitálny obraz firemných
procesov poskytuje
sprehľadnenie, efektivitu a
úsporu času

Veľkokapacitný skener
spracuje tlačivá spolu
s prílohami
Aktuálny prehľad o stave
akéhokoľvek dokumentu

Integrácia s ERP systémom

Jednotná platforma pre PC a
mobilné zariadenia

Údaje z platformy DMS sú
integrované do firemných ERP
bez ohľadu na zavedený typ
(lokálny alebo nadnárodný)

Dôležité informácie
a dokumenty sú vždy po ruke
a nezáleží, či na PC alebo
mobilnom telefóne

Viac informácií:
www.edokument.sk
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Analýza, návrh riešenia a implementácia DMS E-dokument
s modulom procesu Realizácia zákazky v celom životnom
cykle (Dopyt-Ponuka-Zákazka-Ukončenie). Digitalizácia
agendy Faktúr a Pošty. Riešenie implementované nad DMS
platformou Alfresco

2017 – súčasnosť: MSM GROUP – Implementácia DMS
Implementácia DMS E-dokument s dôrazom na proces
technického a právnického pripomienkovania zmlúv, ich
schvaľovanie a archivácia podľa legislatívnych pravidiel.

2015 – 2016: JADROVÁ ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ
SLOVENSKA a.s. – Implementácia workflow schvaľovania
žiadaniek technického nákupu
Analýza možností technického a business rozvoja DMS.
Analýza, návrh riešenia a implementácia systému pre
generovanie, vyplnenie a schvaľovanie žiadaniek
technického nákupu.

2015 – súčasnosť: UNIVERZITA TOMÁŠE BATI V ZLÍNE –
Implementácia DMS
Analýza, návrh riešenia a implementácia DMS E-dokument elektronický archív zmlúv, faktúr, objednávok, porád a
študentskej agendy. Ako prezentačná vrstva slúži intranetový
portál, vytvorený na technológii Liferay. Podpora prevádzky.

2014 – súčasnosť: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA, pobočka zahraničnej banky – Migrácia a podpora DMS
Úspešná migrácia DMS pre archiváciu najrôznejších typov
dokumentov. Integrácia SSO a DMS. Podpora prevádzky.

2012 – súčasnosť: SES Tlmače a.s. – Digitalizácia prijatých
faktúr
Úspešne zrealizovaný projekt implementácie DMS Edokument, systém digitalizácie elektronických faktúr a
schvaľovacieho workflow sprievodného listu faktúry.
Implementácia dátového konektoru pre lokálne účtovné
aplikácie. Podpora prevádzky.
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