


  مزایای استفاده از سیستم  

ثبت و نگهداری اسناد در طبقه بندی های قابل تعریف�������

ساماندهی الکترونیکی کلیه اسناد سازمانی��������

در دسترس بودن اسناد بدون محدودیت جغرافیایی�������

تسریع در انجام تحقیقات و پژوهشهای مرتبط به اسناد��������

مکانیزه کردن گردش عمر یک سند از تولید تا امحاء�������

ویژگی های شاخص نرم افـزار  
قابلیت بهره برداری سیستم تحت وب به صورت امن�������

��������check in/check out امکان کارگروهی بر روی اسناد با مکانیزم

�������Versioning نگهداری و مدیریت نگارشهای مختلف سند

ارسال خودکار مستندات سایر سیستم های به سیستم مدیریت مستندات��������

گردش مستندات، تحت سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار )BPMS( فراگستر�������

 تولید گزارشات متنوع تحت سیستم داشبورد مدیریتی فراگستر��������

خالصـه�ای�از�محصـول
نرم افزار مدیریت مســتندات فراگســتر، ابزاري اســت جهــت نگهداري و 
بهره برداري از اســناد و مدارک و فرم های ســازمانی بــا مدیریت متمرکز و 
حفظ کلیه ســوابق تولید و گردش آنها.  این سیســتم بــا توجه به ویژگي ها 
و امکانــات منحصر به فرد خود به ســازمان کمک مي کند تا کلیه اســناد و 
مدارک را به صورت اســتاندارد، مدیریت و به گردش درآورند. این نرم افزار 
بــا توجه به قابلیت بهره بــرداري تحت وب، فارغ از پراکندگــي جغرافیایي، 
امکان دسترســي کاربران به کلیه مدارک و مســتدات را  با حفظ مالحظات 

می آورد. فراهم  امنیتي 
نرم افزار مدیریت مســتندات راه حلی برای مکانیزه کردن آرشیو اسناد است که 
ســادگی و سهولت را در طراحی اســناد مختلف و سرعت و دقت را در دسترسی 

به آنها لحاظ کرده است.
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�کارکردهای�نرم�افـزار����
تعریف درختواره بایگانی اسناد بطور نامحدود�������

تعریف سطوح دسترسی واحد  ها و کاربران به اسناد و پرونده ها��������

تعیین دسترسی مشخص به ایجاد، تغییر و به روز رسانی اسناد�������

ثبت تعداد مراجعات و رویدادهای انجام شده روی سند��������

�������)Versioning( حفظ سوابق نسخه های مختلف سند

تعریف تگ های متنوع و انتساب آنها به سند و جستجو بر اساس کلیه تگ ها��������

�������email امکان دریافت اسناد از انواع ورودی ها نظیر اسکنر، فاکس و

��������check in/ out مدیریت کار همزمان روی اسناد با استفاده از مکانیزم

تعریف انواع دفاتر ثبت و الگوهای شماره گذاری اسناد�������

امکان درج چندین فایل در یک سند��������

امکان افزودن، حذف و جایگزینی فایل ها یک سند�������

مشاهده و دریافت فایل ها نسخ قبلی یک سند��������

امکان بازگرداندن  نسخه جاری سند به نسخه مورد نظر در تاریخچه�������

امکان تایید، رد و انتشار اسناد توسط کاربران دارای دسترسی��������

امکان جستجوی اسناد بر اساس محتوا و ویژگی های اسناد�������

قابلیت اتصال و یکپارچه سازی با سایر سیستم های سازمانی و پروژه ای��������

و...�������

ر       گزارشات  نرم افـزا

 گزارش پارامتریک عملکرد کاربران�������

گزارش انواع مختلف اسناد تعریف شده در سیستم��������

گزارشات بر اساس تگ های منتسب به اسناد�������

گزارش وضعیت های مختلف اسناد��������

گزارش از کلیه عملیلت انجام شده بر روی سند�������

و... ��������
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ارتبـاط�با�سایـر�سیستـم�هـا
تمامی اسناد ایجاد شــده در سیستم مدیریت مستدات این امکان را دارا می 
باشــند که در یک فرآیند گردش کاری شرکت کرده و در میان کارتابل افراد 
مختلف چرخش نمایند. در واقع ارتباط سیســتم آرشــیو با سیســتم مدیریت 
فرآیند های کســب و کار ســبب می شود که تمامی مســتدات و فرم های 
موجود در سیســتم مدیریت مســتدات، امکان تبدیل شدن به بخشی از یک 

باشند. دارا می  را  روزمره  اداری  فرایند 
همچنین این سیســتم امکان بایگانی اسناد از ســایر سیستم ها دیگر را دارا  

: مثال  عنوان  به  بوده 
ارتباط با سیستم مدیریت فرآیند های کسب و کار برای گردش فرم ها و اسناد�������

دسترســی بــه مســتدات بایگانــی شــده مربــوط بــه نامــه هــا از داخــل سیســتم ��������
اتوماســیون اداری

  بایگانـی اسـناد مرتبـط بـا پرسـنل بـه طـور مسـتقیم از داخل سیسـتم مدیریت �������
منابع انسـانی

امکان بایگانی و فراخوانی اسناد تولید شده در سیستم های مالی و بازرگانی��������

و...�������

امنیـت�اطالعـات
امروزه اســتفاده از سیســتم های اطالعاتی بر روی بســتر وب کمکی بسیار 
بزرگ در افزایش توان بهره وری و تســریع در انجام امور مختلف هر سازمان 
می باشد. در همین راستا اعمال استاندارد های امنیتی در نرم افزار های تحت 

وب، از الزامات اولیه در تولیداین دســت از سیستمها می باشد.
بخشــی از ســطوح امنیتی در نظر گرفته شده برای این نرم افزار عبارتند از:

�������https امکان بهره برداری سیستم به صورت امن تحت پروتکل

امکان استفاده از توکن های سخت افزاری در هنگام ورود کاربران��������

تعریـف کاربـران در سـطوح مختلف، و اعمـال  تدابیر امنیتی را بـرای جلوگیری از �������
دسترسـی غیر مجاز به اسـناد

تعییــن دسترســی بــرای انجــام عملیــات هــای مختلــف ماننــد ایجــاد، مشــاهده، ��������
ویرایــش، حــذف و چــاپ بــر روی مســتدات بــه ازای هــر گرئــه کاربــری

امکان اطالع رسانی ویرایش و حذف و اضافه نمودن سند به ذینفعان �������

و...��������

5 4


