
Systém pro správu 
 čipových karet
Card Management 
System 3.2.3
Kategorie: Podnikový software
OKsystem
www.oksystem.cz
Přihlašovatel: OKsystem
www.oksystem.cz
výrobce

Použití produktu: Card Management System se využívá pro bezpečnou správu životního cyklu čipových karet, certifikátů a příslušných 
klíčů, především pro vydávání čipových karet zaměstnancům, a to s možností napojení na certifikační autoritu koncového klienta. Díky 
jednoduchému průvodci vydáním čipové karty se postupně vydávají příslušné certifikáty a nahrávají na kartu, následně dojde k archi-
vaci vybraných dat. Výsledkem celého procesu je potištěná čipová karta připravená pro předání zaměstnanci. V případě ztráty karty se 
pak díky archivaci dat zajistí možnost její obnovy.

Popis produktu: Řešení se skládá ze tří samostatných modulů, a to Správa karet, Správa certifikátů a Správa klíčů. Slouží k personali-
zaci a správě životního cyklu identifikačních a čipových karet, které se vydávají především za účelem šifrování, autentizace a elektronic-
kého podpisu, dále pak pro docházkový a přístupový systém či stravování a další systém využívající čipové karty. Systém také nabízí 
možnosti potisku karet, především díky integraci s HR systémem OKbase. Spojení všech modulů CMS pak poskytuje kompletní systém 
pro vydávání, správu, archivaci a obnovu čipových karet a certifikátů.

Zajímavé vlastnosti:
 ■ Kompletní správa životního cyklu čipové karty
 ■ Správa vydaných i importovaných certifikátů na jednom místě
 ■ Kontrola platnosti certifikátů a upozornění na její vypršení
 ■ Bezpečná archivace kryptografických klíčů
 ■ Personalizace kontaktních a bezkontaktních čipových karet
 ■ Přímá integrace s HR systémem OKbase

Mobilní aplikace pro 
snímání a vytěžování 
dokumentů
Kofax Mobile 
 Capture
Kategorie: Systémy pro správu obsahu
Kofax
www.kofax.com
Přihlašovatel: Infomatic
www.infomatic.cz
certifikovaný partner výrobce 
a implementátor řešení

Použití produktu: Řešení dovoluje zapojení koncových uživatelů do spouštění podniko-
vých procesů pomocí snímání a indexace dokumentů přímo v místě vzniku dokumentu – 
například jde o snímání faktur a následné automatické založení platebního příkazu nebo 
o snímání účtenek a jejich elektronickou archivaci. Dalším příkladem může být snímání 
fotky elektroměřičů a vytěžení údajů pro fakturaci nebo snímání přepravních  listů přímo 
v kabině automobilu.

Popis produktu: Kofax Mobile Capture umožňuje snímání a přenos dokumentů, fotogra-
fií, audia, videa a dat pořízených pomocí chytrých telefonů a tabletů s operačním systémy 
iOS, Android a Windows Phone. Po pořízení fotografie se obsah upraví pomocí technolo-
gie pro optimalizaci obrazu Kofax VRS, která automaticky koriguje úhel naklonění, vzdá-
lenost, rozdílné světlo, deformace obrazu nebo jeho rozostření. Veškeré tyto úkony probí-
hají v rámci mobilního zařízení a finálně vzniká obraz ve velikosti řádu kilobajtů, který je 
připraven na OCR vytěžování a napojení přímo do systému pro další firemní zpracování.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Zapojení koncových uživatelů do firemních procesů
 ■ Zrychlení firemních procesů
 ■ Snížení časového prodlení při čekání na dodání dokumentů
 ■ Vytěžování a korektura dat v reálném čase přímo na zařízení
 ■ Integrovaná technologie pro optimalizaci obrazu Kofax VRS
 ■ Snížení datové velikosti souborů pro přenos pomocí různých typů datových  tarifů
 ■ Možnost vytvořit vzhled aplikace dle potřeb zákazníka

Záruka: zdarma aktualizace a nové verze produktu

Cena (bez DPH): podle rozsahu implementovaného řešení




