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Οι Εκπαιδευτικοί Οργανιςμοί, λειτουργοφν ςε ζνα χϊρο όπου κακθμερινά 
ανταλλάςονται ι δθμιουργοφνται πλικοσ από ζγγραφα, ςε θλεκτρονικι (π.χ emails)  
ι ζντυπθ (π.χ. αλλθλογραφία, fax, αντίγραφα, χειρόγραφεσ ςθμειϊςεισ, βεβαιϊςεισ)
μορφι. Αυτά τα ζγγραφα είναι απαραίτθτα για τθν διεκπεραίωςθ απλϊν ι ςφνκετων 
διαδικαςιϊν.

To DocuClass είναι ζνα ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ Εγγράφων, Περιεχομζνου 
και Διαδικαςιϊν, το οποίο επιτρζπει ςτουσ Εκπαιδευτικοφσ Οργανιςμοφσ τθν 
βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν τουσ ελζγχοντασ δυναμικά και οργανϊνοντασ:

• Τθν “ςφλλθψθ ι δθμιουργία” κάκε είδουσ 
εγγράφων και των ςχετικϊν με αυτά πλθροφοριϊν 
(capture process)
• Τθν διαχείριςθ τουσ (document management)
• Τθν πρόςβαςθ ςε αυτά (access control)
• Τθν διανομι τουσ (delivery & publish)
• Τισ επιχειρθματικζσ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με 
όλα τα ζγγραφα (process management & 
optimization)

To DocuClass - προιόν τθσ CIMA Software Corporation – διατίκεται και 
υποςτθρίηεται ςε όλο τον κόςμο από τθν CIMA, τισ κυγατρικζσ τθσ 
εταιρείεσ και το δίκτυο πιςτοποιθμζνων ςυνεργατϊν, ενϊ κζρδιςε τθν 
διάκριςθ “Best Ease of Use Document Management Solution” ςτισ ΗΠΑ για 
το 2009, από τθν BERTL

Παράλλθλα το DocuClass αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα υποςυςτθμάτων θ οποία 
παρζχει απαράμιλθ λειτουργικότθτα ψθφιακισ διαχείριςθσ (Document Imaging), 
δθμιουργίασ επιχειρθματικϊν αναφορϊν και εγγράφων (COLD/ Enterprise Reporting), 
ιχνθλάτθςθσ αλλαγϊν (auditing & tracing), υποςτιριξθσ ροϊν εργαςιϊν (Workflow) και 
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν φορμϊν (e Forms). Ταυτόχρονα ςυνεργάηεται  αρμονικά με τισ 
υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ επιχείρθςθσ, εξαςφαλίηοντασ ζνα ενιαίο, φιλικό και 
παραγωγικό περιβάλλον λειτουργίασ για τουσ χριςτεσ του

Αξιοποιϊντασ τθν αιχμι τθσ 
τεχνολογίασ και διαρκϊσ 
εξελιςςόμενο, καλφπτει με 
επιτυχία τισ ανάγκεσ 
οργάνωςθσ θλεκτρονικϊν 
αρχείων, βελτιςτοποίθςθσ 
διαδικαςιϊν, ςυμμόρφωςθσ 
με κανονιςτικά ι νομικά 
πρότυπα και μείωςθσ 
κόςτουσ εκατοντάδων 
εταιρειϊν και χιλιάδων 
χρθςτϊν ςε όλο τον κόςμο, 
προςφζροντασ ζνα από τα 
ταχφτερα ROI ςτθν αγορά 
του Content & Process 
Management.

“The cost of managing 
documents: More than 90% of 
communications with students 
and parents is through 
documents. Documents 
account for up to 40% of labor 
costs and 15% of funding.”
— Gartner Group, 2000
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:
• Αφξθςθ παραγωγικότθτασ
• Μείωςθ χρόνου διεκπεραίωςθσ των εργαςιϊν
• Δυνατότθτα άμεςου ελζγχου 
• Ελαχιςτοποίθςθ χϊρων αποκικευςθσ εντφπων
• Αμεςθ διακεςιμότθτα των πλθροφοριϊν
• Ελζγχομενθ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα

Αξιοποιϊντασ το DocuClass, δθμιουργείται ζνα 
ενιαίο περιβάλλον θλεκτρονικισ διαχείριςθσ και 
βελτιςτοποποίθςθσ  διαφορετικϊν διαδικαςιϊν 
που αφοροφν όλο τον οργανιςμό ι/και τμιματά 
του, όπωσ:

• Ενοποιθμζνθ Διαχείριςθ Αλλθλογραφίασ
• Φακζλοι Μακθτϊν
• Φακζλοι Παραδόςεων
• Γραφείο Συνεργαςιϊν & Ανταλλαγϊν
• Διαχείριςθ Εγγράφων Προςωπικοφ (HR)
• Προμικειεσ 
• Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ
• Γραφείο Τφπου

Οριςμζνα από τα κφρια ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα του DocuClass, 
ςυνοψίηονται ςτα ακόλουκα ςθμεία:
• Είναι πλιρεσ. Περιζχει όλα τα αναγκαία υποςυςτιματα και τεχνολογίεσ που είναι 
πικανό να χρειαςκοφν ςτθν υλοποίθςθ οποιουδιποτε ζργου Document / Content 
Management & Process Automation
• Είναι προςανατολιςμζνο να διευκολφνει τισ διαδικαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ (process 
oriented) – επιλφει πραγματικά προβλιματα ςυνδιαηόμενο με τισ κακθμερινζσ  τθσ 
διαδικαςίεσ
• Εμπεριζχει βζλτιςτεσ πρακτικζσ για δαφορετικά τμιματα τθσ επιχείρθςθσ και 
διαδικαςίεσ
• Είναι προςιτό ςε κόςτοσ κτιςθσ και χριςθσ, ςυγκρινόμενο με ανταγωνιςτικά ςυςτιματα 
που παρζχουν παραπλιςια λειτουργικότθτα
• Απαιτεί ελάχιςτθ εκπαίδευςθ, ενϊ θ κζςθ ςε λειτουργία ζργων μζτριασ ι μεγάλθσ 
πολυπλοκότθτασ είναι κζμα εβδομάδων και όχι πολλϊν μθνϊν
• Επεκτείνεται τόςο ςε επίπεδο λειτουργικότθτασ όςο και ςε επίπεδο διαχείριςθσ 
μεγαλφτερου όγκου χρθςτϊν – εξαςφαλίηοντασ ζτςι τθν προςταςία τθσ επζνδυςθσ  ςασ 
και τθν αςφάλεια ότι το ςφςτθμα μπορεί να ανταποκρικεί ςτθν πορεία του χρόνου ςε νζεσ 
ι αυξθμζνεσ ανάγκεσ
• Ολοκλθρϊνεται (επικοινωνεί) ιδιαίτερα εφκολα με άλλα ςυςτιματα, εξαςφαλίηοντασ 
ζνα ενιαίο περιβάλλον λειτουργίασ
• Προςτατεφει τισ υπάρχουςεσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ, μια και δεν ζχει  ιδιαίτερεσ 
ανάγκεσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του


