EXCeleris to platforma budowy zintegrowanych systemów us³ug elektronicznych dla administracji i biznesu.
Pozwala stworzyæ dedykowane rozwi¹zanie oparte na podejœciu procesowym dok³adnie dopasowane do potrzeb klienta.

Lokalne
repozytorium
dokumentów

Rejestracja
i umawianie wizyt

Elektroniczna
obs³uga legislacji

przechowywanie, udostêpnianie i
zarz¹dzanie wzorami i szablonami
dokumentów elektronicznych

WIZ

umawianie wizyt klientów
w instytucji i zarz¹dzanie
wizytami w oparciu
o wspólny kalendarz

Katalog us³ug
elektronicznych

REP

Stosujemy rozwi¹zania otwarte, co zapewnia nam
oferowanie naszych produktów bez ograniczeñ
licencyjnych.
Gwarantujemy mo¿liwoœæ rozwoju i ³atwej
rozbudowy rozwi¹zania. Je¿eli jest to wymagane,
w nasze rozwi¹zanie wbudowanie zostaj¹ komponenty GIS i modu³ FK.

Modu³ procesów
mechanizmy ³atwej
implementacji dedykowanych
procesów biznesowych w danej
organizacji, zarz¹dzania nimi
oraz integracji z systemami
zewnêtrznymi

GIS

PUE
KUE

EOD
PRO

Centralny
modu³ raportów

CMZ

wygodne tworzenie i
generowanie raportów
w oparciu o dane
zebrane w systemie

Centralny modu³
zarz¹dzania
zarz¹dzanie u¿ytkownikami,
ich rolami i zastêpstwami,
powiadomieniami, kontraktami,
s³ownikami, dziennikami zdarzeñ
oraz parametrami systemowymi

CMR

Platforma EXCeleris umo¿liwia
integracjê z wieloma systemami
zewnêtrznymi. Interfejs integracyjny
realizowany jest us³ug¹ komunikuj¹c¹
siê poprzez szynê danych.

ePUAP
Teryt
CEIDG
systemy finansowo-ksiêgowe
systemy innych producentów
serwery pocztowe e-mail
centralne uwierzytelnienie (SSO)

......................................

Oferujemy rozwi¹zania kompleksowo sprawdzone
przez dotychczasowych klientów.
Nasze rozwi¹zania ciesz¹ siê uznaniem u¿ytkowników ze wzglêdu na ³atwoœæ obs³ugi aplikacji.

zarz¹dzanie kartami opisu
us³ug elektronicznych
udostêpnianych przez
organizacjê

SDZ
.....................................

Zapewniamy krótki czas wdro¿enia systemu
i niskie koszty jego utrzymania dziêki zastosowaniu
ogólnodostêpnych komponentów z zakresu:
repozytorium dokumentów (Alfresco), silnika
workflow (Activiti) i szyny danych (Servicemix) oraz
otwartych standardów wymiany danych, co
gwarantuje mo¿liwoœæ ³atwego dostosowywania i
rozbudowy rozwi¹zania.

Systemy
dziedzinowe dla
urzêdów administracji
samorz¹dowej
dedykowane systemy zawieraj¹ce
funkcjonalnoœæ obs³ugi
poszczególnych obszarów
dzia³ania w urzêdzie
(wyposa¿one w
komponenty GIS)

LEG

obs³uga elektronicznej œcie¿ki
legislacji dokumentów zarz¹dczych
podmiotu i ich publikacja

Bogaty zestaw podstawowych us³ug dostarczanych przez platformê oraz modu³owa budowa pozwalaj¹ na zbudowanie
dedykowanego rozwi¹zania, które mo¿na stale dostosowywaæ do zmieniaj¹cych siê potrzeb u¿ytkowników.

Portal us³ug
elektronicznych i
obs³uga interesanta
udostêpnianie us³ug organizacji
realizowanych drog¹
elektroniczn¹, pozwala m.in. z³o¿yæ
wniosek poprzez formularz
internetowy, umówiæ wizytê
i sprawdziæ status
za³atwianej sprawy

Elektroniczny obieg
dokumentów
pe³na obs³uga cyklu ¿ycia
i obiegu dokumentów
elektronicznych,
wspiera obszary: Kancelaria,
Administracja-Faktury,
Sk³ady chronologiczne,
Archiwum

Podstawowym elementem platformy jest modu³
zarz¹dzania procesami i œledzenia ich wykonania.
Zapewniamy zestaw gotowych funkcji, dziêki
którym mo¿na realizowaæ procesy biznesowe
oparte na zarz¹dzaniu dokumentami w trybie
ad hoc, np.: rejestracja przesy³ek, rejestracja
dokumentów, dekretacja, akceptacja, wysy³ka.
Dostarczamy mechanizmy do tworzenia formularzy
dynamicznych, tworzenia dowolnych rejestrów,
modyfikowania i tworzenia atrybutów obiektów
biznesowych spraw i dokumentów.

