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Представяне на информационна система “Деловодство WEB”

Деловодство WEB е съвременен уеб базиран продукт - решение за нуждите на
организациите по автоматизиране на документооборота, контрол по изпълнение на задачите и
решенията, архиви на документи.
Наследник на предишните версии от серията Деловодство – използван е опита и
препоръките от дългогодишната работа в различен тип организации – български и
международни компании, държавни структури и агенции, общини, университети, болници,
НПО.
Разработен със съвременни уеб-технологии – по голяма гъвкавост при работа и
независимост от локални мрежи, полезен за организации с отдалечени структури и офиси,
възможност за ползване по всяко време и място през интернет.
Инструмент за спазване на изискванията по ISO сертификации и реализация на фирмена
политика за “зелен офис”.
Ефективна регистрация на документи, запазване, движение, изпълнение, търсене,
филтриране и справки, контрол на въвеждането и изпълнението на задачите, както и много
други опции в помощ на служители, началници и висши мениджъри.
Уеб-решението има лесен и интуитивен интерфейс. След първоначалните настройки като
въвеждане данните на организацията, технологични схеми, сигнатури, административна
структура на организацията и служители и задаване на достъпа за лицата, Ви позволява във
всеки един момент да сте максимално наясно с движението на всеки един документ.
Към всяка една регистрационна карта може да бъде прикачен файл, без ограничение на
формата – документ на Word или EXCEL, сканиран документ – pdf, jpeg, gif, tif и въобще
цялото многообразие от формати и документи.
За подробно запознаване с продукта, моля ползвайте ръководството на потребителя
или тествайте демо-версията.
Функционалните нововъведенията в Деловодство WEB, в сравнение с неговите
предшественици накратко са следните:
•
•
•
•
•
•
•

Разширен инструментариум за обвързване и присъединяване на преписки
Повече възможности за работа с документи – съгласувания, одобрения, оценки,
становища
Поддръжка на неограничен брой деловодства и архиви
Обогатен модул за задаване на потребителски права
Раздвижени справки
Функция auto complete при въвеждане на кореспонденти, улици, градове
Цифрови сертификати за достъп до системата за отдалечени офиси, гарантиращи
сигурността на достъпа
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Главно меню за управление на деловодния модул

Екран „Деловодство”
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Модули на Деловодство WEB :

• Деловодител – същинска деловодна дейност – регистрация на документи,
насочвания, справки
• Изпратени до – преписки до лица на ръководна длъжност и служители – резолюции,
насочвания, изпълнение
• Кореспонденти – регистър на кореспондентите и идентифициране на лица от
регистъра
• Администратор – задаване на системни настройки, права на достъп на потребители,
основни видове данни
• Органайзер
Екран за въвеждане на административната структура

Екран „Движения на документа”
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Справка за анализ на изпълнение на поставени задачи към административна структура

Допълнителни модули, разширяващи обхвата и възможностите на системата:
• Цифров архив – работа с архивния регистър на прикачени документи, търсене на
неструктурирани данни по ключови думи
• Електронни услуги – комуникатор с други информационни системи – ЕСОЕД;
приемане на заявки и документи по електронен път

Екран „Цифров архив”
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