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Οη εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ λαπηηιία, ιεηηνπξγνύλ ζε έλα ρώξν 

όπνπ θαζεκεξηλά αληαιιάζνληαη ή δεκηνπξγνύληαη πιήζνο από έγγξαθα, ζε 

ειεθηξνληθή (π.ρ emails) ή έληππε (π.ρ. αιιεινγξαθία, fax) κνξθή. Τα 

έγγξαθα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε απιώλ ή ζύλζεησλ 

δηαδηθαζηώλ, ελώ πνιιέο θνξέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ – αμηνπνηεζνύλ 

από ζηειέρε ηα νπνία βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο

To DocuClass είλαη έλα νινθιεξσκέλν Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Εγγξάθσλ, 

Πεξηερνκέλνπ θαη Δηαδηθαζηώλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηηο λαπηηιηαθέο αηαηξείεο ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπο ειέγρνληαο δπλακηθά θαη νξγαλώλνληαο:

• Τελ “ζύιιεςε ή δεκηνπξγία” θάζε είδνπο εγγξάθσλ θαη 

ησλ ζρεηηθώλ κε απηά πιεξνθνξηώλ (capture process)

• Τελ δηαρείξηζε ηνπο (document management)

• Τελ πξόζβαζε ζε απηά (access control)

• Τελ δηαλνκή ηνπο (document delivery & publish)

• Τηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε όια ηα 

έγγξαθα (process management & optimization)

To DocuClass - πξνηόλ ηεο CIMA Software Corporation – δηαηίζεηαη 

θαη ππνζηεξίδεηαη ζε όιν ηνλ θόζκν από ηελ CIMA, ηηο ζπγαηξηθέο ηεο 

εηαηξείεο θαη ην δίθηπν πηζηνπνηεκέλσλ ζπλεξγαηώλ, ελώ θέξδηζε ηελ 

δηάθξηζε “Best Ease of Use Document Management Solution” ζηηο 

ΗΠΑ γηα ην 2009, από ηελ BERTL

Παξάιιεια ην DocuClass απνηειεί κία νινθιεξσκέλε πιαηθόξκα ππνζπζηεκάησλ 

ε νπνία παξέρεη απαξάκηιε ιεηηνπξγηθόηεηα ςεθηαθήο δηαρείξηζεο (Document 

Imaging), δεκηνπξγίαο επηρεηξεκαηηθώλ αλαθνξώλ θαη εγγξάθσλ (COLD/ Enterprise 

Reporting), ηρλειάηεζεο αιιαγώλ (auditing & tracing), ππνζηήξημεο ξνώλ 

εξγαζηώλ(Workflow) θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθώλ θνξκώλ (e Forms). Ταπηόρξνλα 

ζπλεξγάδεηαη  αξκνληθά κε ηηο ππάξρνπζεο εθαξκνγέο ηεο επηρείξεζεο, 

εμαζθαιίδνληαο έλα εληαίν, θηιηθό θαη παξαγσγηθό πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο γηα ηνπο 

ρξήζηεο ηνπ
Αμηνπνηώληαο ηελ αηρκή 

ηεο ηερλνινγίαο θαη 

δηαξθώο εμειηζζόκελν, 

θαιύπηεη κε επηηπρία ηηο 

αλάγθεο νξγάλσζεο 

ειεθηξνληθώλ αξρείσλ, 

βειηηζηνπνίεζεο 

δηαδηθαζηώλ, 

ζπκκόξθσζεο κε 

θαλνληζηηθά ή λνκηθά 

πξόηππα θαη κείσζεο 

θόζηνπο εθαηνληάδσλ 

εηαηξεηώλ θαη ρηιηάδσλ 

ρξεζηώλ ζε όιν ηνλ 

θόζκν, πξνζθέξνληαο έλα 

από ηα ηαρύηεξα ROI ζηελ 

αγνξά ηνπ Content & 

Process Management.
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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 ολόκλθρθ τθν επιχείρθςθ ι/και 
τμιματά τθσ, όπωσ:
• Ενοποιθμζνθ διαχείριςθ αλλθλογραφίασ
• Φακζλων πλοίων
• Προςωπικοφ (HR)
• Συμβολαίων (Charting)
• Προμθκειϊν (Procurement)
• Operations
• Accounting
• Legal
• Inspections 
• Quality Assurance
• Press Office

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


