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Doc it  המספקת פתרון הינה מערכת ארכיב דיגיטלית מתקדמת לניהול מסמכים וידע

המערכת הינה . ושירותים למספר רב של משתמשים על גבי פלטפורמה של אתר אינטרנט

  .בעלת ממשק פשוט וידידותי למשתמש

מסמכים מסוגים שונים ללא הגבלה / המערכת משרתת תאגידים וחברות אשר משתפים קבצים 

  .תיקיות/ גודל או מספר הקבצים , של סוג

  : יים של המערכתלהלן מספר מאפיינים עיקר

  תוך אפשרות התממשקות למערכות קיימות קבוצות/ ניהול מספר רב של משתמשים  �

  קבצים/ ניהול תיקיות  �

 פרופילי אפיון ללא הגבלה �

 כמות מאפיינים למסמך ללא הגבלה �

 שליטה מלאה על המאפיינים �

, רץ כתלות במאפיינים שונים' מס, רץ' מס, טקסט', מס, תאריך( מגוון סוגי מאפיינים כגון  �

 )הגדרה כשדה חד ערכי וסוגים נוספים, רץ כתלות בתיקיה' מס

יכנס אוטומטית שדה אחר או יוצגו /קשר בין שדות כך שבמילוי נתון לשדה מסוים יושפע �

 שדות אחרים לאפיון

 מספר גרסאות לכל קובץתיעוד ושמירה של , תמיכה �

שתמשים על תיקיות וקבצים שליטה ברמת קבוצות ומ( מערכת הרשאות מתקדמת �

 )בודדים

 תמיכה במבנה הארגוני של החברה �

 )Home Flder(תיקיית בית לכל משתמש  �

 )OCR ,OMR, ברקוד(פענוח וניתוב אוטומטי של שדות , זיהוי �

עבודה בארגון היעול תהליכי יע בניהול תהליכים אוטומטי מותנה אירוע ומובנה המסי �

)Work Flow( 

 כלים לניהול ומעקב החלטות �

  SSLתמיכה בכניסה מאובטחת �

  Microsoft Office שמירה ועריכת מסמכים ישירות מתוך תוכנות �

 שדות נדרשים/ בהתאם להגדרות טפסים , הכנסת נתונים ידנית ואוטומטית �

 )וך המסמךאו בת/על פי שם הקובץ ו(ת מערכת חיפוש מתקדמו �

  WORD, HTML,TXTאפשרות לחיפוש בתוך קבצי �

 )PDF-Searchable על קבצי OCRביצוע  ( ברי חיפוש PDF תמיכה בקבצי �



 

 

 ממשק משתמש נוח וידידותי �

 מועדפים לכל משתמשתפריט ניהול  �

 מעקב אחר קבצים ותיקיות �

  הקבצים והקבוצותיוצרימערכת הודעות עבור  �

 הזזה ועוד, מחיקה,  העתקה:כגון, לכל מסמךביצוע פעולות גורפות  �

 מפת ארכיב �

 מערכת תזכורות חכמה למשתמש �

 תאריכי יעד למסמך �

 ל"ו בדוא/המאפשרת קבלת התראות בתוך המערכת או, ל מובנית"מערכת שילחת דוא �

 אחסן את הקבצים במערכת ההפעלה �

 הודעות למשתמשים/ מערכת חדשות  �

 ת המשתמש בהתאם לנוחו מצבי תצוגה'מסאופציה ל �

 ל בפעולת גרירה פשוטה לתוך המערכת"קבצים ודוא, אפשרות להעברת תיקיות שלמות �

 תמיכה בהעלאת מסר רב של קבצים בו זמנית �

 אפשרות לרישום עצמי של משתמשים �

  מחולל דוחות דינמי �

  

  דרישות המערכת 

  IISשרת  �

 )או בתשלום 4Gחינמי של מיקרוסופט עד  ( SQLבסיס נתונים  �

 גיבוי קבצים �

 ומעלה  Dual-Coreמחשב  �

� Windows Server 2000ומעלה ) .XP Pro יכול לעבוד אך מוגבל בכמות 
  )משתמשים

  

, ל"תכתובות דוא, officeקבצי , מהווה לעזר רב בקטלוג וחיפוש מסמכים סרוקים Doc itמערכת 

  .פקסים ועוד, מפרטים, תוכניות, שרטוטים

ובכך ) ל"חו, בית(אפשרת גישה לחומר השמור בה מכל מקום בעל חיבור אינטרנט  מהמערכת

  .מקנה יתרון מעצם יכולת עבודה מרוחקת

  !בעלת ממשק משתמש מתקדם ופשוט להפעלה Doc itמערכת 

  

 Doc it  

 !הארכיב הדיגיטלי שלך ברשת


