ARBES DMSTM
přináší řešení pro bezpapírovou kancelář
ARBES DMS™ vám přináší úsporu nákladů na tisk, práci lidí i archivaci díky digitalizaci dokumentů
a jejich jednotné správě. Zvyšuje také informační bezpečnost při práci s dokumenty díky možnosti
nastavení oprávnění při práci s dokumenty.

Pořádek v dokumentech
A s tím spojená optimalizace procesů a úspora nákladů na tisk a skladování, protože nevznikají kopie kopií.
Zároveň řešení umožňuje bezproblémovou dlouhodobou archivaci a obnovu časových razítek u elektronicky
podepsaných dokumentů.

Správa obsahu napříč firmou
Systém ARBES DMS™ umožnuje správu nejen dokumentů, ale celkově obsahu ve vaší společnosti, a to vše
přes vhodná rozhraní. V jednom systému tak můžete spravovat dokumenty, faktury, smlouvy, marketingové
materiály, produktové dokumenty a mnoho jiných.

Umožňuje snadnou správu a bezpečné sdílení dokumentů
Díky ARBES DMS™ máte všechny dokumenty na jednom místě. Umožníte tím sdílení dokumentů mezi
uživateli bez duplikování obsahu, díky tomu zajistíte verzování a jednotnost dokumentu. Díky bezpečnostním
politikám můžete zajistit rozdílná práva přístupu k jednotlivým dokumentům i celým agendám.

Logické rozdělení dokumentů
ARBES DMS™ umožňuje přehledné členění do skupin podle druhu dokumentu
•
•
•
•
•
•
•

Obchod
Fakturace
HR
Marketingové materiály
Klientská dokumentace
Produktová dokumentace
Reporty atd.

Připravená rozhraní pro přenos dokumentů a procesní řízení
ARBES DMS™ má připravená rozhraní pro přenos dokumentů z různých systémů jako jsou klientské zóny,
firemní portál atd. a zároveň nad nimi zahájit procesy jako je připomínkování či schvalování dokumentů.

Mobilní přístup k dokumentům
Zpřístupňující obsah úložiště kdekoliv, kdykoliv a odkudkoliv.

ARBES DMS ™
Varianty služby
Enterprise
Enterprise ARBES DMS™ nabízí instalaci on-premise s rozsáhlými možnostmi agend, procesů a modulů.
Nabízí plnou podporu pro zajištění vysoké dostupnosti a škálovatelnost v případě potřeby. ARBES DMS™
podporuje většinu běžných databází i operačních systémů.
Podporované operační systémy:
• Red Hat Enterprise Linux
• Windows Server
• CentOS
Podporované databáze:
•
•
•
•
•

Oracle
MS SQL Server
PostgreSQL
IBM DB2
MySQL

Low-cost
Low-cost ARBES DMS™ je varianta určená pro projekty menšího rozsahu. Obsahuje určitá omezení oproti
variantě Enterprise, mezi které patří například:
• Omezení na počet dokumentů a uživatelů
• Bez výraznější možnosti optimalizace performance
• Omezení funkcionality administrační konzole

SaaS
Nabízíme zákazníkům možnost instalace ARBES DMS™ v cloudu tak, že využívají DMS jako službu.
K DMS systému se přistupuje přes webové rozhraní. Výhodou varianty SaaS je úspora nákladů na pořízení
a administraci vlastního hardware.

