EDPROC
Správa dokumentov od A po Z

Ďalšia funkcionalita Edproc
Riešenie Edproc je pripravené na spracovanie rôznych typov dokumentov, kde je možné k nim priradiť
šablónu generického workflow, lehotu spracovania a ďalšie nastavenia. Tie môžu byť preddefinované pre
konkrétny typ dokumentu alebo sa spracovateľ rozhodne v čase spracovania.
• Generický workflow funguje ako konfigurovateľný proces, ktorý má určeného spracovateľa dokumentu,
ktorý môže rozhodnúť či dokument bude schvaľovaný alebo ho označí priamo za spracovaný a dokument sa uloží/archivuje. Tiež k nemu môže doplniť aj metadáta alebo ich automaticky načítať zo systému.
• V procese schvaľovania je možné okrem preddefinovanej postupnosti schvaľovateľov požiadať o
vyjadrenie iného používateľa - schvaľujúci používateľ si takto môže dožiadať stanovisko inej osoby alebo
napríklad dať schváliť dokument aj osobou mimo nastaveného schvaľovacieho poradia. Po ukončení
schvaľovania sa dokument vráti spracovateľovi, ktorý s ním môže ďalej pracovať.

Technický popis – ako to funguje?

Edproc – riešenie, ktoré vašu prácu skutočne zefektívni
Edproc - Electronic Document Processing je riešenie z dielne DATALANu zamerané na efektívnu prácu
používateľov s využitím moderného používateľského rozhrania vo webovom prehliadači, ktoré je založené na
Open Source softvéri Alfresco Community Edition.
Správa dokumentov od a po z
Výhodou je, že Alfresco ako systém na správu dokumentov v sebe obsahuje okrem iného aj Open Source
softvér pre riadenie procesov Activiti, čím je splnená požiadavka na správu dokumentov, kde vo väčšine
prípadov okrem ukladania a vyhľadávania je potrebné dokumenty aj schvaľovať alebo inak spracovať v
predpísaných procesoch.

Čo dokáže naše riešenie Edproc?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prehľadná práca s dokumentom
možnosť pridávania poznámok
práca s prílohami k hlavnému dokumentu
priraďovanie úloh jednotlivcom alebo skupinám používateľov
možnosť delegovania úlohy – zastupovanie v prípade dovolenky
či práceneschopnosti
systém notifikácií
podpora mobilných zariadení
žurnál udalostí slúžiaci pre auditovanie procesu spracovania
dokumentu
detail aktivity informujúci v akom kroku procesu je dokument
možnosť vyhľadávať dokumenty podľa rôznych kritérií

Ako s Edproc
pracujete?
Používateľské rozhranie je zamerané na aktívne úlohy používateľa
a dovoľuje mu vyhľadávať
dokumenty podľa rôznych kritérií.
Edproc na základe jednotlivých
krokov v procese spracovania
faktúry generuje jednotlivým
používateľom či skupinám používateľov úlohy, zobrazuje tlačidlá
akcií prípadne umožňuje meniť
metadáta dokumentu. Riešenie
sme prispôsobili práci s viacerými
dokumentmi a vyhľadávaniami
súčasne, čo je realizované
systémom záložiek.

Datalanské riešenie Edproc je postavené ako Java aplikácia prevádzkovaná na Java aplikačnom serveri Alfresco Community Edition doplnené o implementácie dodávateľa, ktoré realizujú funkcionalitu workflow
ako aj vlastné používateľské prostredie vo webovom prehliadači. Samotné Alfresco je zložené z viacerých
systémov, ktoré sú potrebné pre jeho fungovanie.
Ide hlavne o:
• databázový systém - v ktorom sú ukladané metadáta dokumentov
• diskové úložisko - kam sa ukladá digitálny obsah dokumentov
• indexovací server Solr - ktorý umožňuje vyhľadávanie dokumentov
• procesný engine Activiti - v ktorom sú prevádzkované procesy
Okrem používateľského rozhrania Edproc je dostupné aj klasické používateľské rozhranie platformy Alfresco nazývané Share, ktoré je tiež vo webovom prehliadači. Share umožňuje klasickú prácu s dokumentmi
aká je dostupná aj v iných DMS (Document Management System) platformách – môžete si vytvárať
lokality pre jednotlivé oddelenia firmy, projekty alebo iné skupiny, kde je možné rôzne definovať oprávnenia používateľov, následne vytvárať stromovú štruktúru zložiek a prideľovať k nim práva pre jednotlivé
skupiny používateľov. Takto využijete naše riešenie aj pre ukladanie dokumentov bez spracovania vo
workflow, kde môže slúžiť ako jednotné úložisko dokumentov pre celú firmu.
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