DOCUMENT MANAGEMENT

TEHNOLOGII

Folium
 Compania producãtoare
RO PLANET

 Scurtã descriere a produsului
Sistem informatic pentru înregistrarea ºi arhivarea electronicã a documentelor, gestiunea fluxului de
documente ºi a activitãþilor desfãºurate asupra acestora în conformitate cu regulile de arhivare ºi normele
româneºti ºi europene în domeniu. Sistemul permite realizarea arhivei electronice ºi dobândirea calitãþii
de administrator al arhivei electronice conform legilor ºi normativelor în vigoare. Sistemul permite preluarea
documentelor de pe orice suport electronic, prin intermediul formularelor, prin scanare sau comunicare
cu orice alt sistem informatic generator de documente.

 Sector economic
Producþie, Financiar-Bancar, Educaþie, Administraþie publicã, Sãnãtate, Servicii

 Tip de tehnologie
ECM

 Caracteristici principale
•Înregistrarea ºi arhivarea electronicã a documentelor
•Preluarea spre înregistrare ºi arhivare a documentelor prin scanare, încãrcare din sistem sau din formulare
specifice
•Conversia în format nemodificabil (pdf)
•Gestionarea simplã ºi eficientã a unui numãr nelimitat de: arii organizaþionale, organigrame, registre de tip
corespondenþã sau interne, dosare, bibliorafturi, documente
•Gestionarea semnãturii electronice
•Clasificarea documentelor conform nomenclatoarelor arhivistice
•Versionarea documentelor, cu posibilitatea de acces la fiecare versiune, cu evidenþierea diferenþelor între
versiuni
•Accesul securizat la documente
•Cãutarea documentelor dupã diverse criterii, inclusiv dupã conþinut
•Crearea de fluxuri de activitãþi
•Stabilirea datelor de scadenþã pentru fiecare activitate ºi utilizator
•Gestiunea ºi coordonarea simplã ºi eficientã a activitãþilor care privesc documentele ºi a deciziilor privitoare
la acestea
•Gestiunea formularelor ºi a documentelor extinse

 Referinþe
“Printr-un simplu click acum se pot face
imediat înregistrarea ºi trimiterea cãtre un
compartiment sau birou, a unui document
sau a unui e-mail, iar într-o fracþiune de
secundã se pot gãsi acte ºi documente ce
intrã sau ies din Registraturã în Primãria
Roºiorii de Vede”, George Claudius Lincã,
Primãria Roºiorii de Vede, presã, 2008.
“La mine pe birou nu mai existã hârtii, nu
mai existã dosare, eu am pur ºi simplu doar
eorge Claudius Lincã, Primãria
laptopul”, Ge
Roºiorii de Vede, CN ANIAP, Braºov, 2010
“Am ajuns la o concluzie, cã firma RO
PLANET, prin produsul Folium, este ceea
ce ne trebuie nouã pentru managementul
documentelor… Noi suntem foarte mulþumiþi ºi, din punctul de vedere al colaborãrii,
este o firmã foarte serioasã, ori de câte ori
am avut nevoie au intervenit în timp util”,
Marius Pricopie, Primãria Câmpia Turzii,
CN ANIAP, Braºov, 2010

 Mãrime business 1-1000+ utilizatori
 Sistem de operare
Server: Microsoft Windows, Unix, Linux
Client: Microsoft Windows, Linux
 Baza de date
Oracle, SQL Server, PostgreSql
 Server de aplicaþie
Oracle, Bea, WebSphere, A.S. J2EE Compatibile
 Workflow
Oracle, EMC Documentum,
Savvion, Shark
 Document management
Oracle, EMC Documentum, Hummingbird DM,
FileNet CS-IS, FastDMS
 Mediu de dezvoltare Java, Eclipse
 Middleware
Apache Tomcat, BEA WebLogic,
IBM WebSphere, Oracle AS
 Implementare
Implementarea se realizeazã de
cãtre specialiºti proprii, colaboratori ºi/sau parteneri
 Training
Sunt disponibile traininguri complete sau focusate inclusiv on site.
 Suport
Oferim suport tehnic, suport în
implementare, analizã ºi dezvoltare.
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