
EOD

Korzyœci

Lepsza kontrola procesów poprzez standaryzacjê metod dzia³ania

Zwiêkszone bezpieczeñstwo i lepsza ochrona danych

Mo¿liwoœæ bie¿¹cej kontroli stanu i czasu obiegu dokumentu oraz 
efektywnoœci poszczególnych u¿ytkowników

Komfort pracy dziêki wygodzie u¿ytkowania

Efektywne zarz¹dzanie dokumentami

Mo¿liwoœæ ³atwego definiowania œcie¿ek obiegu dokumentów

Skrócenie czasu poœwiêconego na wyszukiwanie dokumentów

Zmniejszenie ryzyka wystêpowania b³êdów

Sta³y dostêp do archiwum dokumentów

Obni¿enie kosztów dziêki oszczêdnoœci artyku³ów biurowych

Zmniejszenie ryzyka zwi¹zanego z ewentualnym zagubieniem 
dokumentów w wersji papierowej

System uslug elektronicznych
dla administracji i biznesu

Elektroniczny
obieg dokumentow



Software Development Center Public Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
tel. 22 417 57 10, faks 22 417 57 11 
info@sdc-public.pl              sdc-public.pl  

?rejestracja korespondencji przychodz¹cej na noœniku 
danych

?rejestracja korespondencji przychodz¹cej z ePUAP
?rejestracja korespondencji przychodz¹cej sk³adanej 

poprzez formularze elektroniczne udostêpnione na 
Portalu us³ug elektronicznych

?rejestracja korespondencji przychodz¹cej poczt¹ 
elektroniczn¹

?obs³uga przesy³ek wychodz¹cych
?proces akceptacji dla pism wychodz¹cych
?proces dekretacji dla pism przychodz¹cych i wychodz¹cych
?OCR dokumentów papierowych
?³atwy i kontrolowany dostêp do dokumentów (kontrola 

wersji, kontrola dostêpu)
?wydajne mechanizmy wyszukiwania (wed³ug atrybutów 

oraz pe³notekstowe)
?obs³uga spraw i zadañ
?prowadzenie metryk spraw i dokumentów
?obs³uga podpisów kwalifikowanych, niekwalifikowanych 

oraz podpisywania profilem zaufanym
?prowadzenie folderów publicznych i prywatnych
?prowadzenie kalendarzy publicznych i prywatnych
?realizowanie zadañ dla dowolnej œcie¿ki biznesowej w tzw. 

trybie ad hoc

?prowadzenie sk³adów chronologicznych
?prowadzenie archiwum cyfrowego dokumentów i spraw
?prowadzenie cyklu ¿ycia dokumentu od przyjêcia do 

wybrakowania
?realizacja procesów biznesowych w oparciu o silnik 

Workflow
?realizajca procesów dedykowanych, takich jak np. proces 

obs³ugi mandatów, wniosków urlopowych (zapewniona 
integracja z systemem HR), obs³ugi delegacji, 
zaopatrzenia, obs³ugi p³atnoœci faktur

?realizacja procesów ogólnych
?œledzenie instancji procesu wraz z obs³ug¹ funkcji 

przekazania, wstrzymania, zakoñczenia

Obs³uga pe³nej automatyzacji dedykowanych procesów 
biznesowych wymaga zamodelowania konkretnej œcie¿ki 
biznesowej i zaimplementowania jej w systemie.
Procesy s¹ wizualizowane w postaci diagramów poprzez 
czytelny i wygodny interfejs graficzny. Mechanizmy te 
dostêpne s¹ w module EXCeleris PRO.

Modu³ elektronicznego obiegu dokumentów EOD udostêpnia 
funkcjonalnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ realizacjê elektronicznego 
obiegu dokumentów przy wykorzystaniu interfejsu u¿ytko-
wnika w postaci aplikacji WWW. Wykorzystuje efektywne 
mechanizmy odczytu, edycji, wyszukiwania oraz przekazywania 
dokumentów wewn¹trz struktury organizacji. W zakresie us³ug 
biznesowych wspiera pe³en cykl ¿ycia dokumentu poczynaj¹c 
od jego tworzenia z u¿yciem standardowych szablonów, 
poprzez proces akceptacji i podpisu elektronicznego, a¿ po 
wysy³kê do klienta. 
Modu³ tworzy bezpieczne archiwum dokumentów 
przechowywanych w formie elektronicznej obs³uguj¹ce 
dowolne typy plików (np. TIFF, DOCX, PDF). Podczas procesów 
skanowania dokumenty mog¹ zostaæ przetworzone do postaci 
tekstowej dziêki integracji z narzêdziami OCR.

G³ównym zadaniem modu³u EOD jest wsparcie procesów 
wymiany i przechowywania informacji, zarz¹dzania 
dokumentami i zadaniami (sprawami) w organizacji, a tak¿e - 
dziêki zintegrowanym narzêdziom Workflow - automatyzacja 
procesów przep³ywu pracy.

Modu³ EOD pozwala wdro¿yæ pe³n¹ obs³ugê cyklu ¿ycia i 
obiegu dokumentów elektronicznych w modelu proceso-
wym. Wspiera nastêpuj¹ce obszary:
?kancelaria
?administracja – faktury
?sk³ady chronologiczne
?archiwum

Funkcjonalnoœæ modu³u
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