
Produkt eDoCat DMS řízená dokumentace 

implementuje úložiště dokumentů disponující 

systémem řízení oprávnění a workflow pro 

podporu procesů řízené dokumentace a dalších 

business procesů. Konkrétní nastavení procesů 

a oprávnění je součástí implementace produktu 

do prostředí organizace.

eDoCat podporuje běžné procesy v organizacích 

certifikovaných dle ISO 9001, ISO 20000-1  

a ISO 27001. Výhodou je škálovatelnost 

s možností uspořádat dílčí kroky jednotlivých 

workflow do kaskád. Definovat lze pro oběh 

dokumentů uživatele nebo skupiny.

Klíčovým faktorem je rychlost nalezení informace 

ve velkém objemu dat. Díky kategoriím, štítkům, 

hierarchické struktuře adresářů a možnosti 

fulltextového vyhledávání je nalezení každého 

dokumentu dílem okamžiku.

Procesy vývoje, implementace 

a podpory produktové řady 

eDoCat DMS jsou pravidelně 

prověřovány v rámci certifikace 

systému řízení organizace 

dle ISO 9001 certifikační 

autoritou ISOQAR.

www.eDoCat.cz

eDoCat je modulární produkt společnosti Onlio podporující 

standardní procesy elektronických dokumentů na technologii 

Alfresco Document Management System (DMS).

Zajišťuje komplexní tok elektronické verze dokumentu v organizaci 

ve smyslu podpory vzniku, připomínkování, schvalování a publikace 

dokumentu v elektronické podobě a to včetně následného přezkumu 

platnosti.

Alfresco DMS je výkonný a řadami referencí osvědčený systém, 

který podporuje centrální správu dokumentů, včetně podpory řízení 

dokumentů pomocí workflow (pracovních postupů). Zaručena je 

integrita, dostupnost a maximální ochrana dat. Uživatelské rozhraní 

zajišťuje intuitivní ovládání s využitím vlastností HTML5.

Výhody implementace eDoCat DMS
	 přináší	plnohodnotnou	technologii	Alfresco	DMS

	 je plně	lokalizovaná	do	češtiny

	 je díky standardizaci velmi	rychlá

	 je díky opakovatelnosti levná

	 obsahuje maintenance	(údržbu)	na	1	rok	v	ceně

	 je často doplněna SLA	pro	podporu	provozu

	 je otevřená	a	umožňuje	začlenit	další	moduly	a	procesy

eDoCat podporuje standardní
procesy elektronických
dokumentů na technologii
Alfresco DMS



Alfresco DMS je výkonný a řadami 

referencí osvědčený systém, který 

podporuje centrální správu dokumentů, 

včetně podpory řízení dokumentů 

pomocí workflow. Zaručena je integrita, 

dostupnost a maximální ochrana dat. 

Uživatelské rozhraní zajišťuje intuitivní 

ovládání s využitím vlastností HTML5. 

Alfresco DMS aplikuje Open Source 

model a využívá dostupných technologií 

dle filozofie best of breed pro zajištění 

rychlosti vývoje při zachování velmi 

nízkých nákladů. Alfresco DMS je hlavní 

Open Source alternativou pro oblast 

Enterprise Content Management (ECM).

Reference Alfresco DMS

NASA, Airbus, ATR, Amadeus IT Group, 

KLM, BritAir, Filharmonie New York, 

Manpower, Evropská komise, Evropský 

parlament, Harvard Business School 

Publishing, Office Depot, Toyota, 

Michelin, Total, Renault F1 Team, 

Saint-Gobain, Société Générale, Veolia, 

T-Mobile, Mobistar, Swisscom, 

Alcatel-Lucent, Cisco, Ricoh,  

Thomas Cook 

…a mnoho dalších

Víte,	že	webový	portál	T-Mobile	CZ	
využívá	Alfresco	pro	správu	obsahu	
na	portálu	Liferay?

www.eDoCat.cz

Zvýšení efektivity práce s dokumenty

Struktura dat ve společnosti může být rozdělena do logických celků, 

tzv. oblastí – ekvivalentu odborů, úseků, oddělení apod. a každá z těchto 

oblastí může mít nastaveny jiné schvalovací procesy, vlastní struktury 

dokumentů a samostatná práva přístupů. Správa dokumentů se tak 

stává mnohem přehlednější, je centralizovaná a administrátorem snadno 

udržovatelná. 

Klíčovým faktorem je rychlost nalezení informace ve velkém objemu dat.  

Celý systém samozřejmě podporuje sady metadat, verzování jednotlivých 

dokumentů a fulltextové vyhledávání, včetně indexace obsahu dokumentů.

Veškeré notifikace o vytvořeném úkolu v rámci workflow jsou uživatelům 

zasílány emailem. Zároveň jsou tyto úkoly vždy ihned zobrazeny na nástěnce 

uživatele. V případě potřeby lze emailové notifikace po definované době 

nečinnosti uživatelů opakovat. 

Připravena je i tisková sestava pro podporu tištěných verzí dokumentů, 

které podléhají evidenci a to včetně popisu revizí.

Nejpoužívanější procesy elektronického oběhu 
dokumentů

	 Klasifikace vstupních dokumentů, včetně konverze z papíru

	 Připomínkování dokumentů

	 Potvrzení	o	přečtení dokumentu s opakovaným zasíláním připomínek

	 Schvalování dokumentů

	 Přezkum dokumentů a	evidence	změn	dokumentu (revize, komentáře)

	 Řízený přesun expirovaných dokumentů do	archivu
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