SOFTWARE ENGINEERING

Dokumenty pod kontrolou!
Společnost NELASOFT Technologies, s.r.o. má implementační
zkušenosti se zaváděním systémů pro správu a údržbu
dokumentům. Na základě našich dlouholetých zkušeností, jsme
si pro implementace správy dokumentů vybrali ECM řešení
ALFRESCO (www.alfresco.com) od společnosti Alfresco
Software.

Co Vám řešení nabízí:







Spravovat i velké objemy
dokumentů
Rychlé vyhledávání (podpora
fulltext vyhledávání)
Notifikovat důležité události
Řídit a spravovat toky dokumentů
- WorkFlow
Archivovat dokumenty
Logovat činnosti v systému (např.
kdo dokument změnil nebo zahájil
WorkFlow…)

Jaké jsou výhody řešení:

Alfresco ECM je nenáročný a velmi spolehlivý systém, který je
distribuovaný jako open source řešení pod licencí GPL. Zákazník
si může pro implementaci vybrat ze dvou základních řešení:
Alfresco Community Edition
open source řešení, které není licenčně omezené, při tom
obsahuje velmi dobrou funkcionalitu. Komunitní verze
podporuje open source DB.






Příklady využití:


Alfresco Enterprise Edition
řešení, které se zaměřuje na vysokou dostupnost systému,
podporuje cluster řešení a komerční DB jako např. MS SQL a
Oracle. Systém je pod SLA správou Alfresco Software.

Systém není licencován – open
source řešení
Příjemné uživatelské prostředí
Bezproblémová integrace
s okolním světem
Implementace v řádu měsíců
Otevřený zdrojový kód



Správa dokumentů (smlouvy,
výrobní dokumentace, faktury,
objednávky …) v návaznosti na
podnikové WorkFlow
Integrace systému s portálovým
řešením (LifeRay, OpenCms …)

Co nabízí naše společnost NELASOFT?






Znalost systému ECM Alfresco
Kompetence v oblasti správy dokumentů
Vývojové a konzultační kapacity
Podporu a rozvoj systému
Vývoj systému dle potřeb zákazníka
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ALFRESCO - ECM
Alfresco ECM je celosvětové sw řešení pro správu a řízení
dokumentů (www.alfresco.com). Společnost Alfresco Software
byla založena v roce 2005 a mezi její hlavní investory patří:
Accel Partners, SAP Ventures, Mayfield Fund.
Systém Alfresco nejen umožňuje spravovat dokumenty, ale
poskytuje i další možnosti, jako například Business process
modeling pro pokročilé WorkFlow a další zde uvedené
komponenty:
DM - Document management system
RM - Record management
WCM - Web content management
Share - Enterprise collaboration
Content Platform - Open source platform
Activity BPM - Business process modeling

ALFRESCO SHARE

ALFRESCO – přednosti systému







Podstatné snížení pořizovacích
a provozních nákladů (open source)
Rychlé nasazení / implementace
Multilicenční řešení
Jednoduché a uživatelský přívětivé
prostředí
Otevřený zdrojový kód

ALFRESCO – vlastnosti

















Správa a fulltextové vyhledávání v
různých typech dokumentů (např. MS
Office, Google, Csv, Txt, Pdf, Xml,
Jpg)
Online / Offline editace
Verzování
Podpora WorkFlow – BPM Activity
Multijazyčnost / podpora CZE
Uživatelská definice metadat
Smart Folders – automatické třídění
dokumentů na základě šablon
Podpora kolaborativních nástrojů
(Wiki, Diskusní fóra, Formuláře)
Notifikační zprávy (email, rss)
Provázanost dokumentů – hyperlink
Možnost sdílení dat – virtual files
system
Automatické funkce k dokumentům
(např. transformace formátů, přesun
dokumentů, spuštění WorkFlow)
Archivace dokumentů

ALFRESCO – technologie


Alfresco Community Edition
Multilicenční řešení
Upgrade systému
Podpora DB: open source (Mysql, PostgreSql)
Alfresco Enterprise Edition
Multilicenční řešení
Garantovaná podpora SLA Alfresco Software
Podpora cluster řešení, certifikovaný systém pro vysokou
dostupnost
Garantované upgrade / hotfix
Podpora DB: open source, komerční DB (MS SQL, Oracle …)










Alfresco je napsáno v programovacím
jazyce JAVA, pro konfiguraci systému
využívá xml soubory
Dokumenty ukládá na disk /
metadata do DB
Podpora SSO
Integrace s mobilní aplikací
Pro vyhledávání využívá Apache Solr
Podpora Linux a Windows prostředí
Podpora cluster řešení
Integrace s email. klienty ( např. MS
Outlook …)
Otevřené a zdokumentované Rest API
pro integraci s okolními systémy
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