Datasheet

Το
ο DocuClass Express είναι η
βασική λύση αποθήκευσης,
αναζήτησης και επεξεργασίας
ψηφιακών εγγράφων της Cima
Software. Αποτελεί ένα
λειτουργικό και ολοκληρωμένο
περιβάλλον το οποίο καλύπτει τις
ουσιαστικές ανάγκες Διαχείρισης
Εγγράφων αξιόπιστα, μια και
βασίζεται στην αποδεδειγμένη
τεχνολογία διαχείρισης
ψηφιακού περιεχομένου DocuClass.
Αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο
βήμα για την ελαχιστοποίηση της
χρήσης φυσικών εγγράφων, την
επιβολή πολιτικών ασφαλείας
διαχείρισης όλων των ψηφιακών
εγγράφων και την άμεση
πρόσβαση στις πληροφορίες που
αυτά περιέχουν. Συνεργάζεται με
σαρωτές (scanners), δικτυακές
πολυλειτουργικές συσκευές
(MFP) ενώ είναι συμβατό με όλες
τις εφαρμογές ψηφιοποίησης
τρίτων κατασκευαστών.
Το DocuClass Express σας
παρέχει ένα μοναδικό σημείο
αποθήκευσης για όλα τα
έγγραφα, διασφαλίζει την
επιχειρηματική συνέχεια, αυξάνει
την συνολική αποδοτικότητα και
παραγωγικότητα του
προσωπικού, εξαλείφοντας τις

επαναλαμβακοπιαστικές και επαναλαμβα
νόμενες εργασίες παραγωγής
και διαχείρισης κάθε είδους
(φυσικού ή ηλεκτρονικού)

Το DocuClass Express
ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο
φυσικό χώρο που απαιτείται για
την αρχειοθέτηση,
ελευθερώνοντας το χώρο της
επιχείρησής σας για
αποδοτικότερη χρήση.
Αυτοματοποιεί τις αναφορές και
παρέχει μετρήσεις απόδοσης
συμβάλλοντας στην αύξηση της
υπευθυνότητας των
εργαζομένων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για
την ικανοποίηση της
συμμόρφωσής με κανονισμούς
και πρότυπα, διασφαλίζοντας τα
έγγραφα και καθιστώντας τα
διαθέσιμα σε κάθε μελλοντικό
έλεγχο.

Οφέλη
• Αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα
του οργανισμού ή της επιχείρησης
• Συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας
και της διαχείρισης των εγγράφων
• Προστατεύει αποτελεσματικά τις πληροφορίες που
βρίσκονται σε κάθε είδους έγγραφα
• Ελαχιστοποιεί κοπιαστικές και χρονοβόρες εργασίες
καθώς και τον χρόνο ολοκλήρωσής τους
• Μειώνει τον χρόνο απόκρισης σε αιτήματα ή θέματα
πελατών και συνεργατών σας
• Ελαχιστοποιεί τις ανάγκες χώρου αρχειοθέτησης και
αποθήκευσης των φυσικών εγγράφων

DocuClass Express

Το DocuClass Express είναι η προσιτή, λειτουργική, άμεση στην υλοποίηση και εύκολη στη
χρήση λύση Διαχείρισης Εγγράφων, η οποία μπορεί να αναβαθμισθεί σε ένα πλήρες
επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης ψηφιακού περιεχομένου.

• Διασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια
(business continuity)
• Καθιστά δυνατή τη συμμόρφωση (compliance) με
κανονισμούς και πρότυπα
• Προστατεύει τις επενδύσεις σας
εγγράφου. Διασφαλίζει ότι οι
εγγράφου
χρήστες χρησιμοποιούν πάντα την
τελευταία έκδοση του εγγράφου,
τα προστατεύει από μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ενώ
παρέχει ένα γρήγορο και
αξιόπιστο μέσο διανομής τους
καθώς και των πληροφοριών που
αυτά περιέχουν.

Η λειτουργικότητά
λειτουρ
ργικότητά του
περιλαμβάνει:
• Προηγμένες ικανότητες
αναζήτησης και ανάκτησης
εγγράφων
• Ενσωματωμένη επισκόπηση
και επεξεργασία εγγράφων
τύπου TIFF, PDF, JPG, PNG κ.α.
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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• Ολοκλήρωση με έγγραφα
του MS Office©
• Διανομή εγγράφων (e-mail,
εκτύπωση, fax)
• Σάρωση και διόρθωση των
εγγράφων
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• Προαιρετικά υποσυστήματα,
όπως OCR, Audit, Web και
MS Office© plug-ins

Χαρακτηριστικά
• Αποθήκευση, πρόσβαση
και οργάνωση όλων των
ψηφιακών εγγράφων
• Εισαγωγή εγγράφων με
την λειτουργία “Σύρε και
απόθεσε” (Drag & Drop)
• Ενσωματωμένη
προεπισκόπηση και
επεξεργασία των εγγράφων
κατευθείαν από το
περιβάλλον του συστήματος,
με επιπλέον δυνατότητες για
προσθήκη σχολίων και
σημειώσεων σε όλα τα
έγγραφα τύπου “εικόνας”
(ασπρόμαυρα, grayscale και
έγχρωμα, μονοσέλιδα και
πολυσέλιδα TIFF και PDF)
• Ταξινόμηση και
χαρακτηρισμός των
εγγράφων χρησιμοποιώντας
δομές παρόμοιες με το
DocuClass Enterprise (Ομάδες
Εγγράφων, Τύποι Εγγράφων
και Λέξεις Ευρετηρίου), χωρίς
κανένα περιορισμό στον
αριθμό των λέξεων
ευρετηρίων που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
• Δυναμική αναζήτηση και
ανάκτηση εγγράφων,
υποστηρίζοντας κάθε
συνδυασμό των λέξεων

• Εύρεση εγγράφων βάσει του
περιεχομένου των σχολίων
και των σημειώσεων που
προσαρτούν οι χρήστες
• Εντοπισμός και άμεση
ηλεκτρονική αποστολή με
e-mail ενός ή περισσοτέρων

κάθε έγγραφο (audit trace &
control)
• Ολοκλήρωση με τις
εφαρμογές MS Outlook©, MS
Word© & MS Excel© με την
προσθήκη εξειδικευμένων
επιλογών στο περιβάλλον
εργασίας τους

Άδειες Χρήσης
Το αρχικό πακέτο αδειών χρήσης
περιλαμβάνει τρεις ταυτόχρονους
(concurrent) χρήστες, ενώ σε
οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να

Scanners &
MFP

Ηλεκτρονικά
Εγγραφα

Σύλληψη,
Αποθήκευση, Ανάκτηση
Next

DocuClass Express

• Συνεργασία με δικτυακές
πολυλειτουργικές συσκευές
(MFP)

ευρετηρίου, του
περιεχομένου τους
και των πληροφοριών που
ενημερώνονται αυτόματα από
το σύστημα (π.χ. ημερομηνία
αρχειοθέτησης, χρήστης
αρχειοθέτησης, ημερομηνία
τελευταίας τροποποίησης, κλπ)

Άλλες εφαρμογές
σάρωσης ή δημιουργίας
εγγράφων

Απρόσκοπτη
Αναβάθμιση

DocuClass Enterprise

εγγράφων, είτε σαν ξεχωριστά
επισυναπτόμενα αρχεία, είτε
σαν ένα μοναδικό συμπιεσμένο
(zip) αρχείο
• Ιδιαίτερα φιλικό και πλήρως
προσαρμόσιμο περιβάλλον
εργασίας που καθιστά τον
χρήστη παραγωγικό από την
πρώτη στιγμή χρήσης
• Δυνατότητα εφαρμογής
αυστηρών πολιτικών
ασφαλείας ανά χρήστη για
κάθε έγγραφο και κάθε τύπο ή
ομάδα εγγράφων
• Πρόσβαση και διαχείριση των
εγγράφων μέσα από το
intranet, extranet, ή internet
• Πλήρης και διαφανής
καταγραφή όλων των
ενεργειών των χρηστών σε

• Σύλληψη
• Αμεση πρόσβαση στις
πληροφορίες
• Πρόσβαση μέσω Web
• Ασφάλεια εγγράφων
• Συμμόρφωση με
κανονισμούς
• Ολοκλήρωση με το
MS Office©
• OCR
• Ευκολία χρήσης
• Γρήγορη εγκατάσταση
και άμεση θέση σε
λειτουργία

προστεθούν άδειες για
περισσότερους.
Αν απαιτείται, μπορούν να
προστεθούν επιπλέον άδειες
χρήσης για διασύνδεση με
προαιρετικά προιόντα, όπως το
DocuClass MFP Link, το DocuClass
XML Connector, OCR, WEB
Document Server, κά.

Πλήρως αναβαθμιζόμενο
Το DocuClass Express
αναβαθμίζεται στην πλήρη
έκδοση του DocuClass Enterprise,
την Enterprise Content Management (ECM) λύση η οποία παρέχει
πολλαπλές δυνατότητες
αυτοματοποίησης και
βελτιστοποίησης όλων των
διαδικασιών που σχετίζονται με
έγγραφα.
(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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διανομή των εγγράφων
καθώς και των πληροφοριών
τους. Η χρήση του επιτρέπει
στις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς να παράγουν
περισσότερο έργο με
λιγότερους πόρους, ενώ
αυξάνει την αποδοτικότητα
του υφιστάμενου προσωπικού.

Σημεία Διαφοροποίησης
• Οικονομικά προσιτή αλλά
δυναμική, πλήρης,
λειτουργική και επεκτάσιμη
λύση

Είναι μία λύση η οποία
μπορεί να “χτισθεί” σταδιακά,
παρέχοντας ένα εύκολο και
οικονομικό τρόπο
προοδευτικής προσθήκης
επιπλέον λειτουργιών και
εφαρμογών, όπως:

• Εγκατάσταση και έναρξη της
χρήσης και αξιοποίησης σε
πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα

• Διαχείριση Επιχειρησιακών
Ροών (Workflow)

• Ευέλικτο και πλήρως
ελεγχόμενο σύστημα
ασφάλειας των εγγράφων και
των δικαιωμάτων χρηστών
• Απρόσκοπτη αναβάθμιση στο
DocuClass Enterprise:

• Αυτόματη δημιουργία
ηλεκτρονικών εγγράφων από
τα αρχεία εκτυπώσεων άλλων
εφαρμογών (COLD/ERM)
• Διαχείριση Ηλεκτρονικών
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· Αξιοποιώντας πλήρως την
υπάρχουσα δομή
αποθήκευσης των εγγράφων
και τις ήδη καταχωρημένες
πληροφορίες
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· Χωρίς να απαιτείται νέα
εκπαίδευση των χρηστών
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To DocuClass Enterprise
βελτιστοποιεί τις διαδικασίες,
ελέγχοντας δυναμικά την
σύλληψη, διαχείριση,
πρόσβαση, επεξεργασία και
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Το DocuClass Express έχει
υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας
τεχνολογίες ανοιχτής
αρχιτεκτονικής.
Τα έγγραφα αποθηκεύονται στο
αρχικό τους format (PDF, TIFF,
JPEG, DOC, XLS, κλπ.), ενώ όλες οι
πληροφορίες και τα δεδομένα
σχετικά με αυτά αποθηκεύονται
σε οποιαδήποτε τύπο σχεσιακής
βάσης δεδομένων όπως η
Microsoft SQL Server©, MySQL©,
κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες

• Εξειδικευμένα σενάρια
ψηφιοποίησης και
κατηγοριοποίησης εγγράφων
(Advanced Scanning)

· Χωρίς να απαιτούνται
υπηρεσίες μεταφοράς
δεδομένων (data migration)

· Χωρίς καμία απώλεια της
αρχικής επένδυσης κτήσης
και χρήσης

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με το DocuClass Express
ή το DocuClass Enterprise,
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας στο
www.docuclass.com
ή στείλτε email στο
sales.europe@docuclass.com.
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Με την αναβάθμιση αυτή,
είναι δυνατή η συνεχής
υποστήριξη του οργανισμού
ή της επιχείρησης καθώς
αυτή επεκτείνεται ή
ενσωματώνει τις διαδικασίες
διαχείρισης εγγράφων σε
επιπλέον τμήματα ή σε νέες
εφαρμογές
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