KAJ JE ALFRESCO ECM?
Enterprise Content Management (ECM) je
sistem za upravljanje z vsebinami v širšem
pomenu besede.
Alfresco je zanesljiva in robustna platforma za
razvoj
IS
e-poslovanja,
brezpapirnega
poslovanja in digitalizacijo poslovnih procesov
v sodobnih, zahtevnih poslovnih okoljih.
Je rešitev, ki omogoča enostavno in učinkovito
upravljanje, zbiranje, izmenjavo in hrambo
vaših poslovnih dokumentov.

REŠITEV, PRIMERNA TUDI
ZA NAJZAHTEVNEJŠA
POSLOVNA OKOLJA
Stabilna in varna Enterprise rešitev,
načrtovana za visoko razširljivost in
zmogljivost:
•

•

•

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

več kot 11 milijonov Enterprise
uporabnikov vsakodnevno upravlja več
kot 7 milijard poslovno kritičnih vsebin,
dokazana razširljivost v okoljih z
milijoni dokumentov in več deset tisoč
uporabniki,
različne
možnosti
vertikalnih
in
horizontalnih razširitev v skladu s
potrebami uporabe.

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

Agenda Open Systems

FUTURE SOLUTIONS FOR TODAY,S BUSINESSES

CERTIFICIRANA
PROGRAMSKA OPREMA
Je prva odprtokodna rešitev za upravljanje z
gradivom v digitalni obliki, ki je certificirana
programska oprema (podpora celotnemu
postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki
- arhivsko in dokumentarno gradivo) pri
Arhivu RS.

OSNOVNA PODROČJA
ALFRESCA:
•
•
•
•

ENOSTAVNO IN VARNO Z
DOKUMENTI
Alfresco platforma je napredna in varna
platforma, ki temelji na odprtih standardih.
Je enostavnejša za uporabo, učinkovitejša in
cenovno
ugodnejša
od
tradicionalnih
dokumentnih sistemov. Z dokumenti lahko
upravljate
preko
znanih,
intuitivnih
uporabniških vmesnikov, zaradi česar je
Alfresco med uporabniki široko sprejet.
Do spletne aplikacije lahko dostopate tudi z
mobilnih in drugih naprav.

•
•

OSNOVNE
FUNKCIONALNOSTI
ALFRESCA:
•
•
•

LICENČNI MODEL ALFRESCA:
•

•

•

ALFRESCO COMMUNITY EDITION
brezplačna različica - brez uradne
podpore s strani principala,
ALFRESCO
ONE
(Enterprise
različica), podprta s strani Alfresca in
dodatnimi funkcionalnostmi - letna
naročnina
omogoča
naročnikom
dostop do tehnične podpore ter baze
znanja, kakor tudi do repozitorija
popravkov, posodobitev in novih
verzij.
ALFRESCO in the CLOUD – je na
voljo kot SaaS (Software as a
Service) rešitev. Oblačna rešitev v
polni funkcionalnosti.

Agenda d.o.o. ponuja varne, odprte,
sodobne in stabilne rešitve. Zaupanja
vreden partner že 25 let.
VAŠ PARTNER ZA ODPRTO
PRIHODNOST

•

•
•

Strokovno usposobljeno in certificirano
osebje omogoča celovit nabor storitev na
različnih področjih.
Obiščite naša spletna mesta:
www.agenda.si
www.elasticbox.eu
www.redhat.si

Document Management – upravljanje
z dokumenti in zapisi,
Enterprise Collaboration – podpora
timskemu sodelovanju,
Information
Governance
–
upravljanje s podatki,
Mobile
Content
Management
–
upravljanje mobilnih vsebin,
Process Management – podpora
poslovnim procesom,
Document Scanning and Capture –
hramba documentov in dolgoročni
arhiv.

ustrezna hramba dokumentov,
kategoriziranje,
indeksiranje
in
označevanje dokumentov,
podpora
bogatim
podatkom
–
metapodatki,
hiter dostop do dokumentov, ki se
lahko
shranjujejo
po
vnaprej
določenih pravilih,
podpora poslovnim procesom,
podprta dostopna politika do nivoja
posameznega dokumenta,...

Celovita ponudba informacijskih rešitev in
storitev: svetovanje, implementacija, razvoj,
vzdrževanje in podpora, usposabljanje,
gostovanje in najem.
T: 02 421 6131
E: prodaja@agenda.si

