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Řešení pro správu dokumentů (DMS)

eDoCat v2018

Kategorie:
Systémy pro správu obsahu
Onlio, www.edocat.cz

Přihlašovatel:
Onlio, www.onlio.com
 výrobce, poskytovatel on ‑premise řešení, implementátor 
a konzultant

Použití produktu: Systém pro správu elektronických dokumentů je vhodný pro 
všechny firmy pracující s větším množstvím dokumentů, jako faktury, směrnice, perso‑
nální data nebo dokumentace. Největší přínos lze očekávat při nasazení na klíčové pro‑
cesy firmy nebo na procesy, se kterými je spojeno nejvíce dokumentů, jež je potřeba 
efektivně zpracovávat a bezpečně archivovat. Zásadní vlastností systému je totiž řízení 
oběhu dokumentů pomocí workflow, což znamená, že dokumenty, resp. úkoly spojené 
s nimi automaticky obíhají mezi zaměstnanci v přesně určeném pořadí a systém sám 
hlídá lhůty pro jejich splnění.

Popis produktu: eDoCat kombinuje svobodný (open source) software a profesionální 
podporu. Základ systému je postavený na bezplatně dostupné verzi platformy Alfresco 
Community Edition a těží z funkcionality, která je integrální součástí platformy, jako 
jsou např. otevřené komunikační rozhraní CMIS, souborová kompatibilita s MS Windows 
a Office, přirozená podpora fulltextového vyhledávání, metadat a workflow apod. Onlio 
nad toto řešení vyvinula množství vlastních úprav a rozšiřujících modulů. Za pozornost 
určitě stojí i ekonomická stránka tohoto DMS, kdy se neplatí softwarové licence. Běží 
na MS Windows i Linuxu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Řízený oběh dokumentů pomocí workflow
■■ Centrální správa a úložiště dokumentů, fulltextové vyhledávání
■■ Automatizace procesů
■■ Integrace s datovými schránkami a registrem smluv
■■ Široké možnosti nastavení přístupových práv
■■ Podpora procesů ISO nebo GDPR
■■ Zaprotokolovaná automatická skartace dokumentů
■■ Možnost propojení s dalšími IS
■■ IS lze provozovat na vlastní infrastruktuře či jako cloudovou službu
■■ Příznivé TCO

Cena (bez DPH): on ‑premise – nižší jednotky stovek tisíc korun, cloud – od 2 990 Kč 
měsíčně za až 10 uživatelů

Software pro řízení procesů

Intrasoft

Kategorie:
Podnikový software
Intrasoft, www.intrasoft.cz

Přihlašovatel:
Intrasoft, www.intrasoft.cz
výrobce

Použití produktu: Software umožňuje efektivní řízení odběratelských, dodavatelských 
a vnitrofiremních procesů. Příkladem, software pokrývá od prvního kontaktu se zákaz‑
níkem a tvorby obchodní nabídky, přes uzavření smlouvy, dodávku zařízení a násled‑
ných servisních služeb, po fakturaci za provedené úkony. Systém umožňuje objednávat 
jak výrobky, tak služby od externích dodavatelů, evidovat majetek a sledovat pohyby 
skladových zásob, sdílet vnitrofiremní informace apod.

Popis produktu: Intrasoft je modulární platforma, zahrnující mj. moduly Obchod – ří‑
zení požadavků a poptávek, příprava obchodních nabídek, evidence obchodních smluv; 
Prodej – sledování obchodních případů, vystavování pravidelných i mimořádných fak‑
tur; Servisní systém – evidence dodaných a servisovaných zařízení, servisních úkonů a 
souvisejících nákladů a fakturace, delegace práce a vyhodnocování jejího plnění; Help‑
desk – pro komunikaci při řešení reaktivní údržby; Skladová evidence – přehledy sklado‑
vých zásob a pohybů; Majetek; Objednávky a Faktury. Moduly podporují workflow a roz‑
sáhlé uživatelské nastavení.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Uživatelsky přívětivý systém, intuitivní ovládání a rychlá odezva
■■ Efektivní zahrnutí uživatelů a jejich rolí do řešení procesů, workflow engine
■■ Vysoká míra uživatelského nastavení a přizpůsobení 
■■ Sledování nákladovosti v rámci jednotlivých kroků procesů
■■ Široký rozsah pokrytých firemních procesů dán modulárností software
■■ Efektivní nakládání s velkým množstvím dat

Záruka: 2 roky

Cena (bez DPH): individuální podle počtu uživatelů, modulů, zařízení apod.
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