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AZ EASY Iktató és archiváló rendszer: út a papírmentes irodához 
 
Az EASY rendszer a dokumentumkezelési és archiválási piacon minden 
területen komoly részesedéssel rendelkezik. Több mint 11 000 cég 
használja a világban, a TOP 25-ből 10-en.  
 
 
Az EASY egy web-es kliensekkel elérhető, akár több vállalat vagy több 
telephely kiszolgálására ideális elektronikus munkafolyamat kezelő 
rendszer. Felülete könnyen megismerhető és kezelhető. Használatával 
hatékony „papírmentes iroda” alakítható ki, és jelentős 
költségcsökkentést eredményez. A rendszerbe beépíthető 
automatizmusok ésszerűsítik a dokumentumáramlást és biztosítják, 
hogy minden dokumentum a leggyorsabban eljusson a felelős 
vezetőkhöz vagy felhasználókhoz. A rendszer figyeli a határidőket és 
figyelmezteti az érintetteket. Felgyorsulnak az üzleti folyamatok és a 
rendszer biztosítja azon jelzéseket, és figyelmeztetéseket, melyek 
segítik az ügyfelek hatékony kiszolgálását és a versenyelőny 
kiaknázását. Távmunkára is alkalmas. Igény esetén LDAP kapcsolat és 
digitális aláírás támogatása. 
 
 
Az EASY Archive modulja manipulálhatatlan módon tárolja azokat a 
dokumentumokat és azok adatait. Az archívumba számos külső és belső 
eljárás (rendszerintegációs modul, szkennelés feldolgozása vagy 
workflow lépés) tárgyszavakra és teljes szövegű keresésre előkészítve 
tölti be azokat. A rendszer az arra jogosult felhasználók számára 
böngészőn keresztül endelkezésre bocsátja az iratokat.  
 
 
A Capture modul segíti a különféle irattípusok intelligens, OCR, 
vonalkód felismeréssel támogatott feldolgozását és a megfelelő 
munkafolyamat lépésbe vagy archívumba történő küldését. Lehetőség 
van a meglévő iktatórendszerbe történő automatikus felvételre, az irat 
hiányzó adatainak adatbázis kapcsolatokon keresztül történő 
automatikus kitöltésére és más automatizmusokra. Intelligens 
dokumentum felismerés, automatikus adatkinyerés és más munkát 
könnyítő jellemzőkkel gyors és egyszerű bevezetés lehetséges. 
 
A Workflow modul, (melynek szabályait grafikus felületen lehet 
pillanatok alatt összeállítani), karmesterként küldi a dokumentumokat a 
felhasználók és azok különböző csoportjai között, a benne felvett üzleti 
lépések végrehajtása céljából. A végrehajtás lépéseit logolja, mely log a 
követés mellett egyben a teljesítményfigyelés, a dokumentumok 
statisztikai adatszolgáltatásának alapja is. Képes mező szinten logolni 
minden egyes változtatást (audit trail). 
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Az Xbase modul a beérkező és kimenő elektronikus levelek 
szabályrendszer alapú archiválását végzi, de akár a workflow 
segítségével azok feladattá alakítását is támogatja.  
 
 
A Fax illesztő modul az általa felügyelt fax szerverekről átvéve a 
beérkező faxokat, biztosítja azok OCR és vonalkód elemzését követően a 
workflown keresztül történő iktatást, majd a megfelelő üzleti folyamatba 
küldését, felügyelve az előírt határidőre történő elintézést, annak 
elmaradása esetén az automatikus riasztást.  
 
Az Office Integration modul pedig lehetővé teszi, hogy bármely MS 
Office környezetben készült dokumentum archiválásra vagy workflow 
keretében feladat mellékleteként továbbításra kerülhessen. Például 
lehetővé válik az iktatás egy lépésben! 
 
Az EASY kliens szolgáltatásai az Internet Explorer, böngészőn keresztül 
bármely számítógépről az adott felhasználó jogainak megfelelően 
vehetők igénybe. 
 
Az EASY statisztikai elemző modulja teljesen testre szabhatóan jeleníti 
meg az EASY-n belül elvégzett munka statisztikáját dokumentum 
típusok, szervezetek, állapotok, határidők és számos más szempont 
szerint elemezve, folyamatos lefúrási lehetőségekkel. Hatékony 
vállalatirányítási segítség. 
 
 
Az EASY rendszerintegrációs eszközei lehetővé teszik, hogy WEB 
service-ken, táblakapcsolatokon vagy más eljárásokon keresztül, akár 
ESB platformon, más alkalmazásoktól adatokat vegyenek át, azoknak 
adatokat adjanak, illetve automatizált eljárásokat indítsanak. Ez az 
eszköztár magában foglalja az olyan standard kapcsolatokat, mint SAP, 
Navision, Notes, illetve az egyedi illeszkedések kialakítását szolgáló XML 
alapú kommunikáció. 
 
Támogatott platformok: Windows Server2K8+, SUSE Linux SLES 11 
Támogatott adatbáziskezelők: MS SQL2K8+, Oracle 11.g 
 
EASY workflow  
 
Ez képezi a dokumentum kezelő rendszer magját. Platform független 
megoldásként számos opciót nyújt a dokumentumok használata, 
feldolgozása és az ad hoc feladatszabás során.  
 
A támogatott üzleti folyamatokban elkészítik, szerkesztik, kiegészítik, 
majd továbbítják dokumentumokat az EASY Web kliensén keresztül. Az 
EASY Documents azt a jól bevált iratkezelési koncepciót foglalja 
magában, mely digitális iratban összegzi az üzleti folyamatok során 
keletkezett adatokat és dokumentumokat. Így létrejön egy minden 
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felhasználó részére jogosultság szerint hozzáférhető közös dokumentum 
bázis.  
Az EASY mindent biztosít, ami ma egy átfogó dokumentumkezelő 
rendszertől elvárható. Új, korszerű rendszerében a kliens oldali 
adminisztrációt nem igénylő illetve a böngésző funkcióhoz igazított, 
installálás nélküli megoldások a jellemzőek.  
 
Jól bevált EASY workflow alkalmazási területek:  

 TSMP biztonsági másolat 
http://www.technotrade.hu/dokumentumkezeles/images/stories/
tsmp_leiras_transcript.pdf 

 24/2006 szerint certifikált iktató és iratkezelési rendszer.  
Szkennelés, érkeztetés, indexelés, szignálás, iktatás, kézi és 
végleges irattározás, stb lépések. Ügykövetés, kézbesítési 
dokumentációk. Vonalkód kezelés 

 Számla könyvelési és jóváhagyási folyamat. Szkennelés, 
vonalkód SAP bejelentés, számlakiosztás, előzetes könyvelés, 
teljesítés és számlaigazolás, végleges könyvelés, SAP 
adatfrissítés, Banki kifizetés adminisztrációja. Kapcsolat 
szerződés nyilvántartási rendszerrel, vonalkód kezelés. 

 Számla archiválás: E-számla kibocsátás, e-számla befogadás, 
kimenő papír számlák másodpéldányainak elektronikus 
archiválása 

 Szerződés és kötelezettség nyilvántartás. Szerződés 
kezdeményezése, főnöki jóváhagyatás, szakmai előzetes kontroll, 
többféle formális jóváhagyatási modell, amit szabály vezérel (pl 
csak jogi, jogi és pénzügyi, számviteli, ill kontrolling vagy 
értékesítési, stb útvonalak) 

 
Az EASY és a SAP: teljeskörű, certifikált kapcsolatban 
EASY4mySAP Level 1 
Az SAP-ban keletkező dokumentumok képét archiválja és adja vissza a 
SAP user számára. 
• SAP tanúsítvány, minden SAP verziót támogat 
• Dokumentum archiválás az ArchiveLink-en keresztül közvetlenül 

SAP környezetből  
• Vonalkód alapú összerendelés támogatása. Minden 

dokumentumosztályt támogat (FAX, PDF, ALF, REO, stb.) 
• Kimenő és bejövő dokumentumok egyszerű archiválása 
 
EASY4mySAP Data Archive 
SAP adatbázis archiválás. Tehermentesíti az SAP adatbázisát.. 
DBArchive: az SAP objektumok jelentős része rendelkezik úgynevezett 
archív objektummal. A megfelelő SAP oldali beállítást követően az 
objektumok archiválásra kerülnek, de a SAP az archívumból ezeket is 
eléri és ha a felhasználó vagy az eljárás kéri, megjeleníti. Ezzel a SAP 
adatbázis méretének radikális csökkentése valósulhat meg 
(Selejtezhetők a SAP adatok, célszerűen SAP reorganizációval 
egybekötve). 
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Integrációs mintaprojekt EASY modulok testreszabással 
 szerződések, kötelezettségvállalások létrehozása, meghatározott 

jóváhagyási folyamat alapján, benne verziókezeléssel, belső 
levelezés nélkül, határidő figyelés több szintű eszkalációvalm, 
szerződés adatbázis, szkennelt szerződések 

 megrendelés csak kötelezettségvállalás alapján készül, 
megrendelés adatbázis, megrendelések tárolva, ERP rendszer 
kapcsolat  

 bevételezés a megrendeléshez kapcsolódik, bevételezések és 
kapcsolódó dokumentumaik tárolva, ERP rendszer kapcsolat 

 papír alapú és e-számlák érkeztetése és intelligens szkennelése, 
adatkinyerése, OCR alapú felismerés, előzetes adatkitöltés 
törzsadatokból 

 megrendelések és bevételezések adatainak átvétele és számla 
érkeztetésekor párosítás teljesítésigazolási dokumentumként 

 rugalmas paraméterezés a számlák teljesítésigazolási és 
utalványozási útjához, határidő figyelés több szintű eszkalációval 

 folyamatos adatcsere a vállalatirányítási rendszerrel, számlák 
automatikus felkönyvelésének indítása 

 e-számlák elkészítése, tárolása, expediálása a vevők felé a 
vállalatirányítási rendszerrel integrálva 

 vonalkód alapú papírmentes iratkezelés, iktatás, automatikus 
előzményezéssel, iktatással, szignálással, határidő figyelés több 
szintű eszkalációval 

 papírok tárolásának, selejtezésének, levéltározásának raktári 
támogatása 

 MSOffice integráció a levelezéshez és a dokumentumokhoz 
kapcsolva, beépülve az iratkezelés és iktatás menetébe 

 ad-hoc workflow kialakítás munkajegyek és ticketing rendszer 
céljára 

 átfogó statisztikai rendszer, teljesítmény figyelés 
 teljes átlátás a vezetői szintek felől 
 teljes audit trail akár mező szinten minden tevékenységről 

 
Make it EASY! …. Ők már könnyedén dolgoznak 

 DÉMÁSZ elektronikus dokumentumkezelés, archiválás, SAP 
integráció, e-számla (1500 user, havi 1 millió új dokumentum) 

 Lombard Lízing elektronikus dokumentumkezelés és archiválás 
(900.000 migrált, évi 2 millió új dokumentum) 

 Rail Cargo Hungária iktató, archiváló, szerződés és káresemény 
kezelő rendszer (600 felhasználó, 3 workflow) 

 FOLD-R archiváló felhőszolgáltatás (2,5 millió dokumentum) 
 MNÜA – Nemzeti Üdülési Szolgálat automatizált 

képfeldolgozás (évi 4 millió dokumentum) 
 Magyar Autóklub tanúsított iktató és archiváló rendszer 
 Pénzügyminisztérium biztonsági másolat kezelés  
 BKK: komplett TSMP rendszer biztonsági iratkezeléssel 

Részletek: www.technotrade.hu/dokumentumkezeles 


