IT PRODUKT 2018

IT PRODUKT 2018

Nástroj pro zobrazení a vyhodnocení finančních
a manažerských ukazatelů

Systém pro správu dokumentů

Finmango.cz

DokMistr 10.2

Kategorie:
Podnikový software
Servodata, finmango.cz

Kategorie:
Systémy pro správu obsahu
Software602, www.602.cz/dokmistr

Přihlašovatel:
Servodata, www.servodata.net
výrobce

Přihlašovatel:
Software602, www.602.cz
výrobce

Použití produktu: Finmango.cz je specializovaná platforma pro finanční a manažerské
dashboardy. Kombinuje know‑how poradenské společnosti s univerzálním dataextrakč‑
ním nástrojem, který je schopen velice rychle a vhodně extrahovat data z různých
zdrojových systémů a transformovat je na předdefinované dashboardy, jež lze násled
ně

sdílet v populárních BI nástrojích. Finmango.cz kombinuje rychlost, univerzalitu
a know‑how. Lze jej rychle nasadit a reporting přizpůsobit zákazníkovi na míru.
K dispozici je jak on‑site, tak v cloudové variantě.
Popis produktu: Finmango.cz lze využít pro rychlou implementaci finančních a ma
nažerských dashboardů. Obsahuje několik desítek předem definovaných finančních
a manažerských metrik, do kterých lze rychle transformovat data ze zdrojových systé
mů

zákazníka. Transformační platforma je opatřena univerzálními konektory do velké
spousty zdrojových systémů a přednastavenými sety reportů, controllingu i plánování,
přičemž data lze snadno filtrovat a dostat se až na detail jednotlivého záznamu.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Množství analytických nástrojů
■■ Rychlé nasazení nástroje
■■ Univerzální konektory do zdrojových systémů
■■ Provoz on‑site i v cloudu
■■ Know‑how poradenské a auditorské společnosti
■■ Možnost přizpůsobení se IT prostředí zákazníka
■■ Využití self‑service business intelligence nástrojů
■■ Možnost upravení výstupů
■■ Možnost vyhotovení reportů na míru i zákazníkem

Použití produktu: Produkt představuje DMS systém se spisovou službou a digitálním
archivem, který obsahuje komplexní řešení pro správu dokumentů a procesů nad nimi.
Šetří náklady, zrychluje a zjednodušuje administrativní činnosti a přináší řadu dalších
výhod jako uživatelskou přívětivost, flexibilitu, jednoduché ovládání a především rychlé
nasazení. K dispozici je ve třech variantách pro nákup celého řešení, anebo si lze řešení
pronajmout na měsíční bázi.
Popis produktu: Produkt nabízí jednoduché a intuitivní ovládání včetně přehledného
dashboardu. Mezi základní vlastnosti produktu DokMistr patří vyřešení těchto oblastí
firemních činností: Dokumenty, Smlouvy, Směrnice, Datové schránky, Pošta, Spisy, Ob‑
jednávky, Faktury, Archivace, Skartace a integrace na jiné systémy.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■■ Správa dokumentů od vzniku až po skartaci
■■ Jednotná evidence příchozí a odchozí firemní komunikace (ISDS, e‑mail, listinná)
■■ Robustní vyhledávání včetně fulltextového
■■ Plná uživatelská konfigurace
■■ Integrace s aplikacemi MS Office
■■ Přepravené procesy nad dokumenty (řízený vznik, řízené schvalování, řízená distri‑
buce)
■■ Dlouhodobá digitální archivace dokumentů včetně garance kvalifikované služby
Záruka: od 6 do 24 měsíců, obvykle je doplněné o formu SLA, správa digitálního ob‑
sahu je zaručena certifikací služeb vytvářejících důvěru
Cena (bez DPH): od 499 000 Kč jednorázově nebo 37 999 měsíčně

Cena (bez DPH): podle velikosti instalace od 8 000 Kč za uživatele nebo 200 000 Kč
on‑site
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