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- dokumentummenedzsment a fejlődő vállalatok számára

Gyors adminisztrációs folyamatok;
 hatékony információelérés;
kulcs a sikeres működéshez!



DMSone termékcsalád

• 99,9% feletti rendelkezésre  
 állási mutató

• Kiforrott üzleti logika

• Pontos, lekérdezhető   
 információk

• Határidő menedzsment

• Testre szabható   
 folyamatok      

• Magas fokú    
 dokumentumbiztonság

• Ergonomikus felület

• Könnyen elsajátítható   
 használat 

• Hatékonyság,    
 produktivitás-javulás

• Költségcsökkenés

• Egy éven belül megtérülő  
 befektetés

• Elégedett felhasználók és  
 ügyfelek                   

DMSone Professional

•	 Rugalmas	user	interface

• Papíralapú- és elektronikus 
üzleti dokumentumok 
egységes tárolása

• Átlátható jogosultságkezelés

• Hatékony szerződés- és 
számlanyilvántartás

• Távolról is elérhető 

• Racionális papírfelhasználás	

DMSone 

• Több mint ötvenmillió kezelt  
 dokumentum évente

• 3 500 megvalósult   
 implementáció

• 50 000 elégedett felhasználó

• Precíz bevezetés, teljes körű  
 oktatás

• Folyamatos verzió- és   
 jogszabálykövetés

• Kiterjedt partnerhálózat

• Átlagosan 17,5 perces support  
 megoldási idő
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Napjaink egyre gyorsuló és élesedő gazdasági 
versenyében a sikert és a növekedést már nem csak a 
cég terméke, szolgáltatása és a munkaereje biztosítja, 
hanem a fontos üzleti információk  gyors elérésének 
képessége is.

 Cégvezetőként mi a véleménye erről a tényről: az 
adminisztrációval eltöltött idő ötször annyi, 
mint amennyinek lennie kellene? 

 Vajon megkönnyítené a mindennapi munkát 
az, ha kioszthatna, határidővel láthatna el 
feladatokat, amelyeket később egyszerűen 
kontrollálhat? 

 
 Érte már anyagi kár azért mert nem időben, vagy 

egyáltalán nem találtak meg egy számlát, esetleg 
egy szerződést?

 
 Sokszor kellett már a titkárnőjének korábban 

bemennie, vagy túlóráznia azért, mert 
összetorlódtak a	 sürgős adminisztrációs 
feladatok?

Az üzleti dokumentumok gyors elérését és biztonságát 
nagyon sokszor alábecsülik a feldolgozás folyamán, 
ami számottevő anyagi és biztonsági kockázatot 
jelenthet egy vállalkozás számára. 

Az Ön cégénél hogyan tárolják az 
üzleti dokumentumokat és hogyan 
keresik vissza azokat?

Egy vállalkozás mindennapi életében fel sem tűnik 
mennyi időt és energiát emészt fel	szükségtelenül	a 
hagyományos, vagy nem megfelelő adminisztráció. 

Általában a régebbi üzleti dokumentumokat 
különböző helyeken és formában, sokszor fiókokban, 
szekrényekben tárolják, nem megfelelő módon, 
túlzsúfolt környezetben. Ilyen körülmények között a 
tárolt adatok nehezen hozzáférhetők, kereshetők. 

Hogyan menedzseljük hatékonyan cégünk 
dokumentumkezelését?  

Az előnyös szerződések, a megnyert árajánlatok, a fontos e-mail-ek, levelek, 
faxok még nagyobb értéket jelentenek, ha tudjuk hol tároljuk őket.
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A hagyományos 
dokumentumkezelés problémái és 
nehézségei:

• Erőforrás pazarló és időrabló
• Nehezen kereshető az információ
• Nem egyértelműen átlátható a dokumentumok 

közötti kapcsolat
• Nehezen kezelhetők a határidős 

munkafolyamatok és 
• a teljesítés évekkel később nehezen igazolható

Szintén jelentős probléma, ha nincs logika a 
dokumentumtárolásban, nincs annak egységes 
rendszere. Ezt a helyzetet tovább komplikálja, ha 
keverednek a módszerek (Excel tábla, papír alapú 
iktatás, stb.), hiszen ezek mind-mind nehezítik, 
átláthatatlanná és időigényessé teszik egy korábbi 
dokumentum visszakeresését a nagytömegű 
papírhalmazban. Ez nagyfokú emberi erőforrást 
igényel, ami időben, energiában és pénzben is 
felesleges terhet jelent egy vállalkozásnak.

Számtalan helyen bizonyított 
dokumentumkezelő rendszerünk 
segítségével ezek a problémák mind 
kiküszöbölhetők, hiszen a magas fokú 
átláthatóság, a könnyű visszakereshetőség 
következtében jelentős	 munkaidő	
takarítható	meg, és a rendszer segítségével 
felgyorsuló folyamatok gyorsabb	
ügymenetet és hatékonyság	 növekedést 
biztosítanak cége számára.

Redukálja az adminisztrációra 
fordított időt és energiát töredékére! 

ü



M
illi

on
 D

oc
um

en
ts

. T
ho

us
an

d 
M

ov
em

en
ts

. O
ne

 S
ol

ut
io

n.

Csak néhány kattintás!

A cégek fejlődése, illetve az egyre szigorodó hatósági ellenőrzések miatt , a kis- 
és középvállalkozások adminisztrációs terhei jelentősen növekednek. Nemcsak 
a dokumentumok mennyisége gyarapodik, hanem beérkezésük módja is egyre 
szélesebb körű. Amíg korábban elég volt a papíralapú levelek kezelése, mára 
egyre több fax, e-mail és belső dokumentum keletkezik, melyek különböző 
forrásból, teljesen eltérő formátumban érkeznek.
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 Az üzlet folyamatossága még mindig az információra és 
a dokumentumokra épül, ugyanakkor a piac a növekedő 

adminisztrációs terhek ellenére is egyre gyorsabb reagálási 
időt várnak el.

Tovább bonyolítja az ügymenetet az, ha ezeket 
különböző hordozókon tárolják és a mindennapi 
üzletmenet során a dokumentumokból több példányt 
is kinyomtatnak, külön-külön mindenki számára, 
aki egy folyamatban dolgozik, és sokszor nem lehet 
tudni, melyik a legfrissebb példány, mert egyszerre 
párhuzamosan többen, több helyen is dolgozhatnak 
rajta.

Manapság a sikeres üzletmenethez szükséges információ 
70%--át elektronikus formában tároljuk.

Egységes dokumentumkezelő rendszer nélkül 
szinte lehetetlen – főleg a határidős feladatoknál 
– nyomon követni, hogy melyik folyamat éppen 
milyen stádiumban van, hol áll, ami főleg 
projektek végrehajtásánál, illetve egymásra épülő 
munkafolyamatoknál jelenthet problémát.

Érkezzen az információ e-mailen, postán, 
internetről, vagy bármilyen egyéb úton, a 
DMSone Professional nem egyszerűen csak 
központilag archiválja, hanem analizálja, is és 
továbbítja azt, akár előre beállított feltételek 
szerint automatikusan, akár az üzleti 
folyamatoknak megfelelően manuálisan. 
A rendszer széleskörű rugalmasságot is 
biztosít az üzleti dokumentummenedzsment 
területén, segítségével mindig nyomon 
követhető az utolsó verzió története és 
állapota.

Egy nagyon fontos dokumentum, szerződés – amit 
védeni, titkosítani kell – véletlenül kitörölhető, 
illetéktelenek kezébe juthat, vagy elveszhet. Az is 
jelentős veszélyt jelenthet, ha csak egy személy 
(titkárnő, asszisztens) ismeri a dokumentumok 
tárolásának pontos struktúráját, mert nélküle a 
szükséges anyagok csak nagyon nehezen találhatók 
meg.

Megoldás: INDEXELÉS és 
jogosultságkezelés!

A DMSone Professional jogosultságalapú hozzáférést 
és tárolást biztosít minden dokumentumhoz, ami 
egyszerre láthatóvá teszi:

• a dokumentumok közötti kapcsolatota; 
dokumentumok állapotát és helyét;

• a dokumentumok történetét;
• a kollégák közötti elektronikus információk és 

dokumentumok átadást-átvételt.

Az elkülönített jogosultsági szintek 
beiktatásával az egyes dokumentumokat csak 
az illetékes kollégák érhetik el így elkerülhető, 
hogy a védett és bizalmas dokumentumok 
illetéktelenek kezébe kerüljenek.

ü

ü



Egy vállalkozásnak fejlődése során egyre több 
háttértámogatásra van szüksége, hogy még 
hatékonyabban működhessen. Kezdetben csak egy 
számlázó-, később már egy útnyilvántartó-, majd egy 
könyvelőprogram segíti a mindennapi munkát. 

Néhány évvel ezelőtt még szinte mindennapos volt, 
egy vállalkozás számára a készpénzes számlatömbök 
használata, csakúgy, mint a könyvelők számára a 
papíron kontírozás.

Ma már szinte minden cég az interneten keresztül, 
átutalással intézi kötelezettségei rendezését, sőt 
ma a legtöbben lehetetlennek tartják, a visszatérést 
a korábbi megoldásokhoz a pénzforgalomban, a 
papíron kontírozáshoz a könyvelésben, a kézzel írt 
útnyilvántartáshoz. 

Értékteremtő innováció  

Ezt a dokumentumkezelő rendszert kifejezetten a kis- és középvállalkozások 
igényeinek és elvárásainak figyelembevételével fejlesztettük ki. Idáig több, mint 
3500 sikeres bevezetésünk folyamán a legkülönbözőbb dokumentumkezelést 
érintő kihívással találkoztunk, így partnereink problémáival teljes mértékben 
azonosulni tudunk. 
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Ezek a szoftverek olyan nagymértékű segítséget 
jelentenek a kis- és középvállalkozások számára, amit 
néhány évvel ezelőtt elképzelni sem tudtunk volna.

Ma már senki nem térne vissza: Kezdetben 
minden informatikai fejlesztéstől és beruházástól 
idegenkedünk, de néhány hónapos szoftver használat 
után mindig azt mondjuk, hogy bárcsak hamarabb 
tettük volna meg ezt a lépést, hiszen az új módszerek 
használatával ma már sokkal több idő jut a termelésre, 
az üzletre!

Kis- és nagyvállalatok informatikai evolúciója
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Mennyibe kerül Önnek és vállalatának, 
ha nem alkalmaz elektronikus 
dokumentummenedzsmentet? 

Egy cégvezető egyik legnagyobb feladata a folyamatok mérhető és stabil 
eredményt produkáló optimalizálása.

Optimalizálás – annak a művészete, hogy egy szervezet hogyan 
termeljen többet, kevesebb idő és kisebb költség mellett. 

Kiszámolta már mennyibe kerül Önnek, ha nem tartja nyilván elektronikusan 
dokumentumait?
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Mennyibe kerül 
munkatársainak a bére, akik a 
munkaidejük jelentős részét 
dokumentumok kezelésével, 
keresésével töltik? 

Tudta, hogy – az AIIM kutatása alapján – 
az irodai dolgozók hetente akár 4,5 órát 
is eltöltenek a különféle dokumentumok, 
információk, adatok keresgélésével?
Ez nem más, mint a vállalat erőforrásainak	
pazarlása.

A dokumentumkezelés az egyik 
legkritikusabb pont egy vállalat 
működésében – tulajdonképpen ez az 
alapja a napi munkának és ezen keresztül 
az üzleti sikernek. 

A DMSone Professional a dokumentumok 
keresésére fordított időt bizonyítottan 
és garantáltan  minimum 30%-kal 
csökkenti.

Egy átlagosnak mondható középvállalat 
esetében tíz munkatárssal számolva  tehát 
mintegy 60 munkaóra szabadul fel havonta 
a DMSone Professional segítségével.

Ezután adja hozzá azt a pénzt, 
amit nem keresett meg a 
cége...

Ha havonta a korábban említett tíz 
munkatársunk, az idejének e részét 
üzlezszerzésre, vagy profittermelő 
tevékenységre fordítaná, mennyivel lenne 
nagyobb a cége bevétele? 

Vessünk egy pillantást a statisztikára! 
Mennyivel növekedne forgalma, ha tíz 
kollégája havi 60 órát – vagyis évi 720 
munkaórát - üzletszerzésre, vagy egyéb 
profittermelő tevékenységre fordítana? 

A valódi veszteség, tehát az elmaradt 
haszon.

A megfelelő dokumentumkezelő rendszer 
használata nélkül akár évi több millió forint 
veszteség is érheti a vállalatát! 

Láthatja, cége még jelentős potenciállal 
rendelkezik az adminisztráció-optimalizálás 
területén.

? +



Az elektronikus 
dokumentummenedzsment előnyei az Ön 
vállalata számára:

 Minimálisra csökken a dokumentumok 
regisztrációjára és kezelésére fordított idő és 
energia, így a cégen belüli adminisztráció 
hatékonyabbá válik, nem kell többet 
keresgélni egy sok évvel ezelőtti e-mailt, levelet, 
szerződést vagy számlát.

 Minden munkatárs a saját képernyőjén 
kezelheti az iratait, láthatja a hozzá tartozó 
dokumentumok aktuális állapotát, helyét, illetve 
azok történetét, akár szervezeti egységenként 
elkülönítve is.

  
 Ön és – jogosultságoknak megfelelően – az 

alkalmazottak könnyen előkereshetnek és 
megtalálhatnak bármilyen üzleti tartalmat a 
hozzájuk csatolt adatokkal, amikor csak szükség 
van rá. 

 
 

 Több szinten delegálhat, kezelési 
utasítással, elintézési  határidővel  láthat el 
dokumentumokat, később pedig nyomon 
követheti a vele kapcsolatos munkát.  
Pillanatokon belül képet kaphat egy adott, 
határidőre el-, esetleg el nem készülő munkáról. 
Néhány kattintással kimutatásokat készíthet, 
akár egy csoport, vagy akár egy-egy kolléga 
munkájára vonatkozóan is. Ezen funkciók 
segítségével kontroll alatt tarthatja az 
adminisztrációs folyamatokat. 

 Töredékére csökken a másolás és a nyomtatás, 
racionalizálódik a papírfelhasználás. Később 
érik el a nyomtatók  meghatározott üzemórájukat, 
így ritkábban szorulnak szervizelésre. Tehát 
összességében számotevően csökken az irodák 
fenntartási költsége.

ü

ü

ü

ü

ü

A DMSone Professional sokkal szervezettebbé és áttekinthetőbbé teszi a dokumentumok nyilvántartását, ami 
gördülékenyebb üzletmenetet garantál.  

7



M
illi

on
 D

oc
um

en
ts

. T
ho

us
an

d 
M

ov
em

en
ts

. O
ne

 S
ol

ut
io

n.

„Működik ez az én iparágamban is?” 

A hatékony működéshez szükséges adminisztráció  mennyisége gyakorlatilag 
független attól, milyen tevékenységet folytat a vállalat. A DMSone Professional 
rendszert utazási irodahálózatok, építőanyag gyártók, mezőgazdasági vállalatok, 
kis- és nagykereskedelmi cégek, pénzintézetek egyaránt elégedetten használják.

Partnereinknél az adminisztrációra fordított munkaidő, energia és költség néhány 
hónapos használat után átlagosan 30 százalékkal csökken; arról nem is beszélve, 
hogy mennyivel egyszerűbbé válik a dokumentumkezelés folyamata!

8
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Területek, ahol a DMSone Professional eredményesen és sikerrel 
alkalmazható:

• Vezetőség, menedzsment
• Titkárság, adminisztráció
• Pénzügy, számlázás
• Projektkezelés
• Értékesítés
• Ügyfélszolgálat

„A DMSone Professional segítségével nagymértékben optimalizáltuk üzleti 
tevékenységeinket és csökkentettük adminisztrációs költségünket, ugyanakkor 
sokkal gyorsabb reagálási időt tudtunk biztosítani az ügyfeleink számára. További 
nagy segítség számomra, hogy akár otthonról is nyomon tudom követni a sikeres 
üzletmenthez nélkülözhetetlen folyamatokat”

Drább György 
ügyvezető igazgató

ODP Vital Kft.

...
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A DMSone Professional 
dokumentummenedzsment rendszer 
használata

10

Felület 
– áttekinthetőség, ergonómia

A program egyszerűen használható és ergonomikus 
kezelőfelülete évtizedes tapasztalat és több ezer 
ügyfél igényei és visszajelzései alapján nyerte el 
jelenlegi formáját.

A szoftver használata során a könnyű kezelhetőség 
mellett, a gyors adatbeviteli lehetőség kritériuma 
is érvényesül. Számos kényelmi funkció segíti 
a felhasználót adatrögzítési munkájának lehető 
leggyorsabb elvégzésében, csak néhányat említve:

• egy adatot csak egyszer szükséges rögzíteni; 
• autocomplete funkció segítségével a 

partnertörzsbe már felvitt adatokat 
gombnyomásra felajánlja a rendszer;

• nagy tömegű szkennelés, iratdigitalizálás 
lehetősége;

• e-mailek, valamint fax szerverről érkező 
dokumentumok automatikus fogadása.

 

Az áttekinthetőség és a praktikusság a rendszer 
egészére jellemző. Mindez rendezett nyilvántartást, 
nyomon követhetőbb, precízebb munkát 
eredményez. A program használatához alapfokú 
számítástechnikai ismeret elegendő, a kezelés 
elsajátítása mindössze néhány órát vesz igénybe.

Indexelés 
– a dokumentumok egyedi adatainak rögzítése

A vállalathoz érkező, illetve az onnan küldésre kerülő 
dokumentumok, egyedi regisztrációs számmal 
kerülnek azonosításra. Nyilvántartásba vételüket 
automatikus kiegészítés funkció és karbantartható 
adattörzsek segítik. 

Csak néhány kattintás a postai küldemények, faxok, 
e-mail-ek érkeztetése, innentől kezdve a DMSone Profes-

sional kezeli a dokumentumokat.

Minden dokumentum egy egyedi regisztrációs számot 
kap, mely a későbbiekben a dokumentum teljes életútját 

nyomon követi.



Archiválás
- egységes tartalomkezelés

A központi, egységes dokumentum tárolási rendszer 
lehetővé teszi, hogy minden iratot - mérettől, 
formátumtól függetlenül -nyilvántartsunk, és szükség 
esetén azonnal visszakereshessünk.

A rendszer lehetőséget ad bármilyen méretű és 
formátumú dokumentum fogadására tárolására 
és kezelésére legyen az:

• „hagyományos” papír alapú dokumentum;
• csatolt fájlokat, esetleg elektronikus aláírást is 

tartalmazó e-mail; 
• fax szerverről jövő kimenetek kezelése;
• személyesen, ügyfélszolgálaton átvett 

papíralapú vagy elektronikus adathordozón 
tárolt dokumentum;

• cégen belüli nyomtatási kimenetek kezelése 
(pl. kinyomtatott dokumentumok elektronikus 
képének automatikus archiválása)

A rögzített leíró adatokhoz kapcsolható a beérkező és 
a kimenő elektronikus levelezésünk (e-mail, azonnali 
üzenetküldő programok, stb.), illetve elektronikusan 
kezelhetjük a szervezetbe érkező faxokat is. 

Különböző tartalmú és formátumú 
dokumentumok egységes rendszerben 
történő kezelése nagyban felgyorsítja az 
információáramlást a szervezeten belül, így a 
reagálási idő csökkenésével felgyorsulnak az 
üzleti ciklusok.  

A dokumentumokhoz rendelhető és követhető határidők 
mellett egyszerűen kezelhetjük azon eseteket is, amelyek 
befejezéséhez harmadik fél által (pl. hatósági engedély) 
kibocsátandó dokumentum szükséges.

Munkafolyamatok kezelése
- kiforrott üzleti logika

A különböző adathordozókon és csatornákon érkező, 
illetve a más-más formában és szervezeti egység 
által kiküldött dokumentumokat központilag, vagy 
szervezeti egységenként külön is regisztrálhatjuk és 
küldhetjük ki a rendszeren keresztül. 

A vállalatban betöltött pozíciónknak megfelelően 
követhetjük nyomon saját, illetve az irányításunk alatt 
álló munkatársak feladatainak státuszát, határidejét, 
elvégzésének idejét, módját, illetve a feladatokhoz 
kapcsolódó dokumentumok helyét. 

Speciális dokumentumtípusok – számlák 
szerződések – nyilvántartását is támogatja a 
rendszer.

Lekérdezhető információk 
- vezetői döntéstámogatás, riportok

A dokumentumok általános és célirányos kereső 
funkciók segítségével könnyedén visszakereshetőek, 
a találati lista nyomtatható. Az irányított keresési 
lehetőségekkel az összes rögzített leíró adatmezők 
közül tetszőleges szűrési feltételeket állíthatunk be. A 
program több tematikus keresőt bocsát a felhasználó 
rendelkezésére, melyek segítségével a szükséges 
dokumentumot néhány kattintással megtalálhatjuk 
még akkor is, ha a tartalmára vonatkozóan csak 
töredék információval rendelkezünk.

A szűrések eredményei, a találati listák nyomtathatóak, 
illetve táblázatformátumban exportálhatók.

11

A rendszer lehetővé teszi e-mail-ek, Wordben szerkesztett 
dokumentumok, vagy akár szkennelt iratok csatolását.

Több keresési feltétel megadásával szűréseket 
végezhetünk a dokumentumok között, melyek 

eredményeit kinyotathatjuk, vagy exportálhatjuk.

11
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Skálázhatóság
- rugalmasság, a felhasználói igények szerint 

A DMSone  Professional oly módon egységesíti 
a vállalat dokumentumkezeléshez kapcsolódó 
folyamatait, hogy közben „szabad kezet” ad a 
felhasználónak, aki a szervezet elvárásainak 
megfelelően optimalizálhatja a rendszer működését.

Dokumentumok tömeges importálásával a 
körlevelek, vagy azonos tartalmú, különböző 
címzetteknek küldendő iratok regisztrálása, iktatása 
az eddig ráfordított idő töredéke alatt végezhető el.

A cég méretétől, vagy akár adminisztrációs 
feladatokhoz való viszonyulásától függően bizonyos 
dokumentumkezelési folyamatok összevonhatók, 
vagy részekre bonthatók, különböző munkatársakhoz 
delegálhatók.

A DMSone Professional nem csak hatékonyabbá teszi 
a munkamenetet, de segít, a vonatkozó jogszabályi 
követelmények betartásában is.

A DMSone Professional az üzleti logikára épülő 
tulajdonságainak köszönhetően a vezetők számára 
átlátható és könnyen menedzselhető üzletmenetet, 
míg a munkatársak részére kézenfekvő módon 
követhető adminisztrációs lehetőséget biztosít.

Biztonság
– jogosulatlan betekintők kizárása

A rendszer felhasználói MD5-hash kódolású jelszóval 
érhetik el dokumentumaikat, illetve azok leíró 
adatait. 

Korszerű háromrétegű architektúrájának 
köszönhetően rugalmasan alakítható vállalata IT 
biztonsági előírásaihoz. SSL tanústvány segítségével 
https:// protokollon keresztül, távolról VPN 
kapcsolattal vagy Terminal Server alkalmazásával is 
elérhető.

Többdimenziós jogosultságpolitikájával az 
egyszerű és a komplex folyamatokkal, szervezeti 
struktúrával rendelkező vállalatok igényeit egyaránt 
képes kielégíteni. Külön –akár egymástól függetlenül – 
szabályozhatók a következő jogosultsági kategóriák:

• Funkciókhoz való hozzáférés
• Szerepkörök kezelése
• Dokumentumok írási, olvasási jogosultságainak 

kezelése
• Szervezeti hierarchia szerinti jogosultság 

hozzáférés szabályozása
• Konkrét dokumentumonként korlátozható 

jogosultságok.

A rendszerben paraméterezhető (látható a 
tevékenység ténye, a tevékenységet megelőző és 
követő adat, stb.) Eseménynapló rögzíti többek 
között a megtekintéseket, módosításokat, törléseket.

Természetesen a szoftver kezeli a digitális aláírással 
ellátva érkező küldeményeket, illetve mind szervezeti 
szintű, mind személyes tanúsítványú aláírással és 
időbélyegzővel ellátva képes regisztrálni a küldött 
dokumentumokat.

A legegyszerűbb és a legösszetettebb folyamatok 
kezelésére is könnyedén testreszabható a rendszer.

A jogosultságkezelő segítségével a dokumentumokat csak 
az illetékesek láthatják.



+

Nyomtatványok
Azon túl, hogy a különböző szűrések eredményei, 
az adatbázisban levő adatok is néhány kattintással 
állíthatjuk elő az átadás-átvételi jegyzőkönyveket, a 
tárgy- és névmutató(ka)t, illetve igény esetén akár az 
iktatókönyve(ke)t is.

Arra is gondoltunk, hogy
sem Ön, sem munkatársai nem 
szívesen bajlódnak annak 
eldöntésével , hogy ez év végén 
mely iratokat lehet selejtezni az 
egyre inkább megtelt pincéből. 
Listát tudunk nyomtatni az adott 
dátumot követően selejtezhető 
dokumentumokról, majd a 
selejtezést követően, az azt 
igazoló jegyzőkönyv is „papírra 
vethető”.

Dokumentum megőrzés
A rendszer az elektronikus tároláson túl, megbízható 
információk könnyű elérésével támogatja a 
dokumentumok fizikai tárolását, majd az irattárból 
való előkeresését, ideiglenes kiemelését

Technológia
– évtizedes tapasztalat, folyamatos fejlődés

A rendszer fejlesztése nyílt szabványokon alapuló 
technológiával történik. Mindez jelentős biztonságot 
nyújt a későbbi továbbfejlesztést, valamint a 
kompatibilitási kérdéseket illetően. Saját fejlesztésű 
framework garantálja, hogy a rendszer forráskódja 
nincs kitéve idegen komponensek verzióváltásaiban 
rejlő kockázatnak. 

A  szoftver kiválóan működik hálózatos 
környezetben. Korszerű háromrétegű 
architektúrájának köszönhetően az adatokat a 
rendszer központi adatbázisban tárolja, amellyel nem 
csak az adat redundancia küszöbölhető ki, hanem az 
automatikus mentési funkció segítségével adataink 
biztonságos kezelése is megoldott. 

Az architektúrának köszönhetően a DMSone 
Professional egyszerűen és biztonságosan 
üzemeltethető. Akár dedikált szerverre, akár osztott 
architektúrára telepítjük a frissítések egy kattintással 
menedzselhetők. A karbantartási feladatok és az 
adatbázis mentése, archiválása ütemezett feladatként 
is beállítható.  

A rendszernek szerveroldali  installálásra van 
csak szüksége.  Kliens oldalon telepítésre nincs 
szükség, elegendő egy  internetböngésző. Alacsony 
hardverigényének köszönhetően még egy irodai 
alapkonfiguráción is megfelelő teljesítményt nyújt, 
így bevezetése további hardverberuházást nem 
igényel.

A program használatához alapfokú 
számítástechnikai ismeretek elegendők, 
a kezelése nem jelent gondot, 2 óra 
alatt könnyen elsajátítható a telepítés 
helyszínén.

A ű

Folyamatos szakértői 
gondoskodás
Egy egész support osztály áll cége mögött, ha esetleg 
felmerülne bármilyen a szoftverrel kapcsolatos 
informatikai kérdés vagy probléma, továbbá 
szakértőink dokumentumkezelési módszertan 
témájában is gyorsan válaszolnak.kéletes és 
precíz integrációt biztosít minden vállalatot 
támogató informatikai rendszerhez, ugyanakkor 
egy költséghatékony és könnyen bevezethető 
dokumentumkezelő rendszert nyújt minden vállalat 
számára.

1313

Internetes ügyfélszolgálatunkon bármikor bejelentheti 
észrevételét.
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Rendszerkövetelmények - Szoftveres és 
hardveres környezeti feltételek

A rendszer egy intranetes alkalmazáson  alapul, amely böngésző programot 
használ futtatási környezetként. Technikai paramétereiből adódóan, alacsony 
szintű hardverigény jellemzi. Nincs szükség kliens oldali telepítésre. Platform 
független, ezért kiválóan alkalmazható, akár vegyes hálózati kliens-környezetben 
is. Mivel a rendszer az adatokat, információkat egyaránt a kiszolgálón tárolja, 
megfelelő jogosultságpolitika felállításával rendkívül  magas fokú adatbiztonság 
érhető el. Szabványos SQL adatbázis kezelő rendszerek szolgálnak az alkalmazás 
alapjául, ez lehetővé teszi az adatok későbbi, bármilyen célú konvertálását.

Szerver

Ajánlott számítógép konfiguráció (minimum):  1,7 GHz Processzor, 512 MB Ram 

Operációs rendszer, környezet:   Windows 2000/2003/2008/XP

Kliens

Ajánlott számítógép konfiguráció (minimum):  667 MHz, 256 MB Ram

Operációs rendszer, környezet:   Windows XP(SP2)/Vista, Internet
      Explorer 6.0

* a rendszer képes a szerver-kliens egy eszközön történő futtatásra, ebben az esetben azonban javasolt egy 
magasabb teljesítményű hardveres konfiguráció

Kiszolgáló:     Apache

Hálózat:      Bármely TCP/IP alapú hálózat(szerver oldalon fix IP cím)

Adatbázis:     MSSQL 2000/2005



16 fontos  mérlegelési szempont, mielőtt 
elektronikus dokumentumkezelő rendszert 
választ:

Minőséggel kapcsolatos kérdések:

1. A rendszer biztosít lehetőséget a különböző adathordozókon (papír, e-mail, fax, fájl) érkezett küldemények 
egységes rendszerben történő kezelésére?

2. Alkalmas a különböző dokumentumkapcsolatok jelölésére?
3. Kezeli a belső dokumentumok adminisztrációját?
4. Lehetőség van keresni feladatok, dokumentumok között a folyamat összes paramétere alapján (Ad-hoc 

keresés, követés), illetve előre definiált lekérdezésekkel?
5. Tudja kezelni a feladat határidőket? 
6. A riportokat ki lehet-e exportálni?
7. Biztosított a szerződések, számlák nyilvántartása?
8. A jogosultságok paraméterezhetőek szervezeti egység, felhasználó szerint?
9. Van lehetőség feladat kiosztására (feladatok elvégzésére meghatalmazni valakit) a felhasználó által?
10. Rendelkezik olyan funkciókkal, amelyek nagymértékben megkönnyítik és meggyorsítják a munkavégzést? 

(pl.: partnertörzs, illetve automatikus kiegészítés)
11. Képes a rendszer tetszőleges dokumentum típusokat kezelni? (pl. Word, Excel, PDF, TIF, stb.)
12. A Formokon (WEB, PDF) alkalmazható-e elektronikus aláírás?

Fejlesztővel, kivitelezővel kapcsolatos kérdések:

13. Kap legalább 1 éves garanciát a dokumentumkezelő rendszerre?
14. Van minimum 500 referenciája? (ideális: 1000 fölött)
15. Rendelkezik a megfelelő szakértői erőforrással, és akár azonnali support-tal, akár évek múlva is?
16. Átlagosan mennyi időn belül kap választ illetve megoldást a support-tól, ha kérdése támad? (ideális <20 

perc)



for SAP Business One

Offers a solution to SMEs that is flexibly expandable in line with the growth 
of the company. Particularly suited to SMEs with a need to manage paper 
based and electronic documents in an integrated system, with the option 
of setting authorisation levels. 
Project filing, automatic data archiving, contract files which may be 
associated with certain jobs, digitalisation, wide range search option, 
e-mail and electronic signature management all serve to support your staff 
in their day to day administration acitivites.

Complex document- and process management system that is capable 
of managing several divisions independently. It may be integrated to IT 
applications (ERP, CMS, CRM) on a standardised attachment platform, 
it allows for the electronic execution of tasks among staff members and 
supports the creation of information required for executives. 
Ideally suited for companies with a large quantity of administrative 
processes, it allows for optimised barcode identification, full text searches, 
it supports integration and document approval. The system is modulary 
expandable (Barcode-, Full Text Search- and Doc Flow modules). 

Full scale corporate management integration where the document 
management functions of add-on are directly accessible from the platform 
of SAP Business One.
The product allows for the use of documents created in- or outside 
the system to be used by staff members from their common work 
environment. It prevents unnecessary, double administration and ensures 
that all authorised staff members have appropriate access to information, 
in accordance with their levels of authority. 

Million documents
Thousand movements

One solution
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