
DOCU-X DMS
Efektivní správa dokumentů snadno a rychle!

Přínosy

Reference

DOCU-X DMS komplexně řeší problematiku ukládání, správy a práce s elektronickými 

a naskenovanými dokumenty a datovými zprávami. Díky tomuto systému je práce 

s dokumenty výrazně efektivnější a bezpečnější.

Nejčastěji zákaznící využívají DOCU-X DMS na správu a schvalování přijatých faktur, 

smluv, objednávek, dodacích listů, ISO dokumentace apod.

Všechny dokumenty jsou fyzicky uloženy v zabezpečeném úložišti na serveru. 

K dokumentům tak nemá nikdo přímý přístup a nelze je tedy bez oprávnění 

modifikovat, odstranit nebo celé úložiště zkopírovat a odnést. Uživatelé přistupují 

k dokumentům na základě přístupových práv. 

Každý dokument je popsán metadaty, podle nichž lze dokumenty efektivně 

vyhledávat, třídit nebo filtrovat. Velmi rychle najdete veškeré dokumenty, které 

potřebujete, a vyhnete se tak složitému vyhledávání v šanonech nebo v adresářích na 

počítači.  

Co je DOCU-X DMS?
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document management system
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Snadná customizace
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DOCU-X DMS Klient:

DOCU-X DMS Server:

Dual core 2 GHz

4 GB RAM

Windows Server 2008 R2 
nebo vyšší

SQL Server 2008 R2 Express 
nebo vyšší

SQL Server 2012 Express 
nebo vyšší  

SQL Server 2014 Express 
nebo vyšší

SQL Server 2016 Express 
nebo vyšší

Internet Explorer 10 
nebo vyšší

Microsoft .NET 4.5

Procesor 1,5 GHz

2GB RAM

200 MB HDD

Filesystem NTFS

Rozlišení 1366x768

Windows 7 Professional, 
Ultimate, Enterprise x86/x64 
nebo vyšší

Internet explorer 10 nebo 
vyšší

S modulem DOCU-X Workflow již nejsou v rámci schvalování dokumenty předávány 

v papírové podobě a nemusejí být neustále přenášeny. V DOCU-X je dostupná historie 

schvalování jednotlivých dokumentů. Stále tak máte přehled o tom, v jakém stavu 

schválení se konkrétní dokument aktuálně nachází, jakými kroky schválení již prošel, 

kdo a kdy jej vyřídil a s jakým výsledkem.

Veškeré změny v dokumentech a jejich metadatech jsou evidovány. Máte tak přehled 

o tom, kdo a kdy provedl jakou změnu, schválil dokument apod. Díky automatickému 

verzování dokumentů již nikdy nepřijdete o žádný dokument nebo jeho verzi. 

U každého dokumentu máte ihned zobrazeny odkazy na všechny související 

dokumenty, např. z faktury se jedním kliknutím dostanete na související objednávku, 

dodací list, smlouvu apod.

Nástroj pro schvalování dokumentů

Kompletní historie 

Souvislosti mezi dokumenty

Tento modul Vám zajistí archivaci datových zpráv vč. možné kategorizace 

a následného schvalování. Systém je napojen přímo na konkrétní schránku a stahuje 

z ní nové zprávy, popř. odesílá odpovědi. Tím, že jde o modul DOCU-X DMS, dochází 

k výraznému rozšíření možností a funkcí při práci s datovými zprávami.

Modul pro správu datových schránek

Systém DOCU-X byl navržen tak, aby jej bylo možné jednoduše integrovat 

s libovolným ERP či jiným systémem.

Snadná integrace s Vaším ERP


