DOCUMIND OFFICE
Program stworzony przez firmê DSA Polska pozwala na gromadzenie, udostêpnianie
i aktualizacjê dokumentów, niezale¿nie od tego, czy s¹ to pliki tekstowe, multimedialne
czy graficzne. DOCUMIND znajduje wiêc zastosowanie wszêdzie tam, gdzie obraca siê
du¿¹ iloœci¹ dokumentów (sekretariaty, kancelarie adwokackie, ksiêgowoœæ, biura
reklamy i wiele innych).
Rozwi¹zania zastosowane w programie DOCUMIND zapewniaj¹:
<
<
<
<
<

zabezpieczenie dokumentów przed niepowo³anym dostêpem,
ochronê dokumentów przed zniszczeniem,
umieszczenie 20 tysiêcy stron A4 na jednym kr¹¿ku CD,
ograniczenie kosztów przechowywania, wyszukiwania i kopiowania,
pe³niejsze wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury informatycznej.

DocSerwis
INFORMER, jako dystrybutor programu DOCUMIND oferuje us³ugê, w ramach której
wykonuje:
< archiwizacjê dokumentów na miejscu u klienta i pod jego nadzorem (w przypadku du¿ych
projektów lub szczególnego typu dokumentów),
< us³ugowe skanowanie, indeksowanie i ewentualn¹ konwersjê dokumentów do postaci tekstowej,
< konfiguracjê systemu do wyszukiwania i przegl¹dania dokumentów u u¿ytkownika,
< szkolenia i konsultacje z zakresu cyfrowego zarz¹dzania dokumentami,
< wykonywanie kopii zapasowych plików z Pañstwa dokumentami,
< indeksowanie dokumentów - do pól indeksowych zdefiniowanych przy projektowaniu bazy danych
wprowadzane s¹ informacje o dokumentach,
< projektowanie bazy danych o indeksach wymaganych dla ³atwego wyszukiwania dokumentów
- w zale¿noœci od potrzeb klienta przygotowywana jest odpowiednia struktura pól zawieraj¹cych
informacje o dokumencie (przydatne przy wyszukiwaniu). Zazwyczaj do szybkiego wyszukiwania
dokumentu wystarcza od 3 do 5 indeksów zawieraj¹cych np. datê, numer, czy rodzaj dokumentu,
< skanowanie dokumentów z podawaniem automatycznym i rêcznym. Istnieje oczywiœcie mo¿liwoœæ
skanowania z wiêksz¹ dok³adnoœci¹ i w kolorze co ma znaczenie w przypadku archiwizowania
dokumentów zawieraj¹cych elementy graficzne (zdjêcia).

Oczywiste jest, i¿ DocSerwis uwalnia Pañstwa od problemów zwi¹zanych
z uszkodzeniami sprzêtu (b³êdy obs³ugi) i praktycznie niweluje mo¿liwoœæ uszkodzenia
dokumentu (dobór odpowiedniego urz¹dzenia). Po za tym oprócz typowych
zabezpieczeñ, dokumenty na ka¿dym etapie obróbki s¹ rejestrowane, a ich przep³yw jest
œledzony przez system komputerowy.
DOCUMIND pozwala na konwersjê zeskanowanych dokumentów do postaci
tekstowej. Dziêki temu dokumenty istniej¹ce w formie papierowej, których obraz
zapamiêtywany jest przez komputer w momencie skanowania, mog¹ byæ przedmiotem
dalszej obróbki. W przypadku b³êdnej konwersji nast¹piæ mo¿e rêczna korekta
otrzymanej informacji. Konwersja dokumentów (przet³umaczenie poszczególnych
fragmentów obrazu dokumentu na odpowiedni ci¹g liter, czy cyfr) mo¿liwa jest dziêki
zastosowaniu oprogramowania OCR.
Dodatkowo do oprogramowania wykupiona mo¿e byæ opcjonalnie polisa serwisowa
obejmuj¹ca bezp³atn¹ aktualizacjê wersji oprogramowania oraz rabat przy korzystaniu
z us³ug DocSerwis. Gwarantujemy poufnoœæ przekazanych nam informacji w czasie
skanowania, obróbki i transportu dokumentów.

Cennik Documind Office wraz z opisem wersji
Documind Office (v.1.34) Pakiet Podstawowy
Modu³ Administracji. Tworzenie dowolnej liczby archiwów. Definiowanie struktury
pól indeksowych opisuj¹cych dokumenty w poszczególnych archiwach. Przydzielanie
praw dostêpu do archiwów dla wybranych u¿ytkowników.
Modu³ Importu. Import dokumentów okreœlonego typu z wybranego Ÿród³a
(pojedyncze pliki, foldery, p³yty CD). Mo¿liwoœæ powi¹zania plików zawieraj¹cych tekst
z odpowiednikiem graficznym (powi¹zanie wyników pracy programu OCR ze
Ÿród³owym plikiem graficznym). Mo¿liwoœæ indeksowania dokumentów w trakcie
importu.
Modu³ Wyszukiwania. Wyszukiwanie dokumentów wed³ug s³ów kluczowych
(indeksów), wed³ug dowolnego s³owa w tekœcie dokumentu lub poprzez po³¹czenie tych
metod. Wyœwietlanie listy dokumentów spe³niaj¹cych kryteria u¿ytkownika. Podgl¹d
zawartoœci tekstowej lub orygina³u dokumentu. Mo¿liwoœæ indeksowania lub aktualizacji
pól opisuj¹cych dokument (pod warunkiem posiadania uprawnieñ). Mo¿liwoœæ
tworzenia i zapisywania skomplikowanych zapytañ. Mo¿liwoœæ zastosowania 25
operatorów logicznych.
Cena netto 1 000 z³

Modu³ Skanowania/OCR
Wspó³pracuje z dowolnym skanerem standardu TWAIN. Bezpoœrednie wprowadzanie
dokumentów do wskazanego archiwum. Mo¿liwoœæ indeksowania dokumentów
podczas skanowania. Mo¿liwoœæ „odczytu” treœci dokumentu papierowego za pomoc¹
wbudowanego oprogramowania OCR - FineReader Standard 4.0.
Cena netto 500 z³

Aktualizacja — Upgrade
Mo¿liwoœæ bezp³atnej aktualizacji oprogramowania przez okres 12 miesiêcy.
Kwota liczona od ceny zakupionych licencji..
20% ceny licencji

Wersja 30-dniowa Trial
Wersja dzia³aj¹ca przez 30 dni od dnia instalacji. Zawiera Pakiet Podstawowy oraz Modu³
Skanowania/OCR. Wersja zamieniana na wersjê pe³n¹ po wpisaniu numeru licencji.
Cena noœnika 10 z³

Uwagi
W przypadku instalacji sieciowej konieczny jest zakup odpowiedniej liczby licencji
Pakietu Podstawowego. Modu³ Skanowania wymagany jest tylko na stanowisku
(stanowiskach), do którego pod³¹czony jest skaner.
W Module Skanowania/OCR zawarta jest cena oprogramowania FineReader Standard 4.0
wykorzystywanego do odczytu treœci dokumentu papierowego.
Podane ceny s¹ cenami netto w z³otych. Nale¿y doliczyæ podatek VAT w wysokoœci 22%.
Oferta wa¿na do wyczerpania zapasów.

