Alfresco Document Management System
Alfresco DMS je hlavní Open Source alternativou pro oblast Enterprise Content Management (ECM). Alfresco aplikuje Open Source model a využívá
dostupných technologií dle filozofie best of breed pro zajištění rychlosti vývoje při zachování velmi nízkých nákladů na pořízení a vlastnictví.
Společnost Alfresco byla založena v roce 2005 Johnem Newtonem, spoluzakladatelem společnosti Documentum, a panem Johnem Powellem,
COO společnosti Business Objects.

Hlavní důvody implementace Alfresco DMS
Snížení nákladů

Díky modelu Open Source s nabídkou služeb garantované podpory jsou minimalizovány počáteční investice a celkové TCO je velmi příznivé.

Snadné používání

Připravené scénáře nasazení a technologie pro rychlý vývoj zákaznických částí přinášejí možnost rychlého dodání a okamžité přínosy Vašemu
podnikání. Díky nižší pracnosti je nižší i cena implementace. Uživatelské prostředí Alfresco DMS je cílevědomě optimalizováno pro snadné,
intuitivní a efektivní používání.

Přizpůsobivost

Podpora standardů umožňuje migraci mezi nástroji ECM bez omezení způsobených proprietálními formáty nebo protokoly.

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

Výhody implementace Alfresco DMS
++ Podpora efektivního nasazení certifikace ISO (ISO 9001,
ISO 20001, ISO 27001)
++ Podpora řízení dokumentů pomocí pracovních postupů
(využití workflow vč. řízení oprávnění a možnosti nasazení
různých workflow pro jednotlivá oddělení podniku)
++ Podpora běžných procesů (připomínkování a schvalování
dokumentů, vč. potvrzení o přečtení dokumentů s opakovaným
zasíláním připomínek)
++ Přezkum dokumentů dle norem ISO
++ Řízený přesun dokumentů do archivu a evidence změn
dokumentu (popis všech revizí)
++ Procesy automatické kategorizace vstupních dokumentů
++ Uživatelské rozhraní s intuitivním ovládáním (vlastnosti
HTML5)
++ Zaručení integrity, dostupnosti a maximální bezpečnosti
dat
++ Fulltextové vyhledávání, podpora náhledů, metadat
a verzování jednotlivých dokumentů
++ Plné propojení s modulárním produktem eDoCat
společnosti Onlio / www.edocat.cz

Alfresco Document Management System
Alfresco DMS plně podporuje mj. také Sharepoint protokol umožňující snadnou integraci s dokumenty MS Office (soubory z aplikací Word, Excel,
PowerPoint apod.), Open Office dokumentů nebo např. souborů PDF.
Alfresco DMS podporuje otevřený standard Content Management Interoperability Services (CMIS) pro integraci s dalšími systémy pro správu dat
a standard JSR-168 pro snadnou možnost vložení obsahu DMS do portálů.
Podpora plné funkcionality Enterprise Content Management (ECM) s možností standardního webového uživatelského rozhraní nebo práce
pomocí virtuálního disku usnadňuje každodenní používání a dělá práci s Alfresco DMS velmi vstřícnou.
ECM je před uživateli odstíněno a tito pracují jako v obecně známém souborovém systému, to zjednodušuje obsluhu a usnadňuje přijetí uživateli.
Samozřejmostí je podpora verzování a detailní řízení oprávnění.

Alfresco Records Management
Records management je certifikován dle DOD 5015.02 a umožňuje velmi efektivní správu záznamů. Uživatelské rozhraní plně podporuje metodu
drag and drop.

Web Content Management
WCM zahrnuje nástroje pro správu obsahu rozsáhlých webů. Samozřejmostí je podpora složitých schvalovacích scénářů a sledování historie
jednotlivých částí webu.

Alfresco Share (Enterprise Collaboration)
Share přináší uživatelské rozhraní zaměřené na spolupráci pracovních týmů. Vedle knihoven dokumentů jsou standardní součástí např. úkoly,
kalendáře, prohlížeče různých formátů dat, blogy nebo možnost generování náhledů (nejen obrázků, ale např. i náhledů PDF souborů).

Alfresco Content Platform
CP je technologie využitelná jako součást větších řešení. Poskytuje služby ECM pomocí standardních konektorů.
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