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Schvalování žádostí přes mobilní zařízení

Bezdrátový třípásmový gigabitový router

Mobilní Elektronická podpisová
kniha (EPK)

TP-Link Archer C3200

Kategorie:
Podnikový software
Gordic, www.gordic.cz

Kategorie:
IT Produkt Home
TP-Link, cz.tp-link.com

Přihlašovatel:
Gordic, www.gordic.cz
výrobce a distributor

Přihlašovatel:
TP-Link Czech, www.tp-link.com/cz
výrobce

Použití produktu: Elektronická podpisová kniha pomáhá zrychlit proces schvalování
bez nutnosti návštěvy kanceláře, neboť umožňuje dělat vybrané úkony schvalovacího
procesu z mobilního zařízení – jinými slovy lze jednoduše elektronicky schválit a podepsat dokumenty odkudkoliv a kdykoliv. Elektronická podpisová kniha kopíruje obvyklé
pracovní postupy při předkládání listinných dokumentů ke schválení a podpisu.

Použití produktu: Třípásmový Wi-Fi router Archer C3200. Technologie tří pásem spolu
s gigahertzovým dvoujádrovým procesorem doplněným o tři koprocesory umožňuje
připojit více zařízení k síti bez poklesu výkonu. Chytré připojení pomáhá zařízením pracovat rychleji pomocí přiřazování nejlepšího dostupného kanálu jednotlivým přístrojům,
aby se vyrovnaly požadavky na síť. Šest antén maximalizuje stabilitu pokrytí.

Popis produktu: Vedoucí pracovník schvaluje a podepisuje elektronickým podpisem
dokumenty v jednoduchém prostředí webového modulu. Dokumenty schválené, podepsané, resp. zamítnuté a vrácené k přepracování, se v příslušných přehledech vracejí
zpět předkladateli – to vše přímo z mobilního zařízení. Dokumenty v žádosti o schválení
si lze prohlédnout od prvního do posledního řádku včetně přílohy a v případě, že se žádost neschválí, existuje zde možnost připojení komentáře a vrácení dokumentu zpět na
přepracování.

Popis produktu: Třípásmový router Archer C3200 podporuje novou generaci standardu Wi-Fi 802.11ac, který umožňuje přenos dat ve dvou pásmech – 2,4 GHz a 5 GHz.
V tomto případě však router využívá současně dvě pásma 5 GHz (každé 1 300 Mbit/s)
a jedno 2,4 GHz (600 Mbit/s) (kombinovaná rychlost připojení = 3 200 Gbit/s). Do sítě se
tedy připojí více zařízení, a to bez vlivu na kvalitu. Mezi pásma se dělí provoz tak, aby
všechny typy služeb a aplikací měly zajištěnou optimální kapacitu. Jednoduché úlohy
probíhají v pásmu 2,4 GHz, méně zarušené pásmo 5 GHz je pak využíváno pro činnosti
náročné na přenosovou kapacitu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Snadná správa agendy mimo kancelář
■ Jednoduché a intuitivní rozhraní
■ Rychlé vyřízení důležitých záležitostí
■ Posouzení, schválení a podpis jedním tlačítkem či dotykem
■ Rychlé vyřízení žádostí odkudkoli bez
použití PC
■ Přehled souvisejících dokumentů důležitých pro správné
rozhodování
■ Dostupné pro platformy Android a iOS

Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Rychlé připojení pro aplikace náročné na šířku pásma
■ Rychlé pevné připojení a sdílení periferních zařízení
■ Funkce Chytré připojení – přiřadí nejlépe dostupný kanál
■ Kompaktní provedení
■ Snadné nastavení ve webovém rozhraní i přes mobilní aplikaci
Záruka: dva roky
Cena (bez DPH): 5 702 Kč

Záruka: 24 měsíců
Cena (bez DPH):
zdarma ke stažení na
AppStore a GooglePlay
(uživatel platí za přístupy k informačnímu
systému)
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