SPRÁVA PODNIKOVÝCH
INFORMACÍ
Umožňuje propojení dat a informací z celého podniku mezi zaměstnanci a systémy, které je v daném okamžiku potřebují. Spravuje podnikové informace, zvyšuje produktivitu pomocí jednoduchých, intuitivních nástrojů a zkušeností
uživatelů a produktivity procesů díky plné integraci s nejdůležitějšími podnikovými aplikacemi.

OpenText Extended ECM for SAP Solutions
OpenText Extended ECM for SAP Solutions
Chcete vylepšit a zefektivnit způsob práce, propojit svět Vašich firemních
dat a podnikových aplikací! Využijte komplexní platformu pro správu digitálního obsahu, která se jednoduše a efektivně integruje do jakékoli Vaší podnikové aplikace, Vašeho SAP či jiného datového zdroje, umístěného v lokální
nebo cloudové infrastruktuře. Rozšířením o ECM pro řešení SAP či jiné ERP
Vám přidává do Vašich podnikových procesů možnost správy dokumentů,
spolupracovat na jejich tvorbě a životním cyklu, možnost archivaci a certifikovanou správu záznamů spolu s různými pohledy na související informace
v rámci celé aplikace. Poskytuje tak jedinečnou konkurenční výhodu organizacím na cestě k digitální transformaci.

OpenText Extended Enterprise Content Management for SAP Solutions
(taktéž známý pod SAP xECM by OpenText) nabízí revoluční řešení pro
všechny společnosti, které zvažují zefektivnění firemních procesů a práci
s informacemi. Většina procesů ve výzkumu, vývoji, výrobě, prodeji, marketingu nebo službách musí řešit velké objemy obchodních dat, včetně korespondence, dokumentace jakéhokoliv druhu smluv, výrobních nebo servisních záznamů atd. Tento obsah musí být zachycen, zpracován, uložen,
uchován a doručen správnému uživateli na správném místě a ve správný
čas. Využitím kompletního podnikového řešení SAP xECM vytvoříte platformu
propojující svět obchodních dat a podnikových informací. OpenText™ Extended ECM pro řešení SAP dokáže archivovat, zobrazovat a spravovat data
a dokumenty. Verze 16 přináší nové interaktivní uživatelské rozhraní, které
umožňuje připojit více aplikací k rozšířenému ECM a zpřístupnit jejich obsah
v aplikacích FIORI®. Rozšířené rozhraní ECM API (Application Programm
Interface) a integrované analytické funkce umožňují zákazníkům snadnou
správu informací založenou na základech podnikových aplikací SAP®, které
se snadno propojují s jinými aplikacemi, jako jsou například SAP Successfactors®, Salesforce®, Microsoft SharePoint® nebo Microsoft Office 365®.

Vylepšete a sjednoťte přístup k Vašim dokumentům
Propojte Vaše data a dokumenty se všemi Vašimi systémy a archivujte je na
jednom místě.
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Spolupráce a kooperace mezi týmy
Nabízí komplexní spolupráci napříč obchodními procesy pomocí jedinečného konceptu Business Workspace.

Certifikovaná správa záznamů a dokumentů
Aplikuje a spravuje dokumenty ze SAP a non SAP v souladu s požadavky na
ochranu osobních údajů, uchovávání a dokumentaci prostřednictvím funkce
RM certifikované DoD5015.2.

Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4
Telefon: +420 602 787 881
E-mail: info@ctg.cz
Web: ww.ctg.cz

Excelentní správa dokumentů
Eliminuje problémy s verzemi dokumentů, umožňuje kontrolu přístupových
práv a klasifikaci obsahu jednotlivých dokumentů, stejně tak jako pokročilou
správu metadat a jejich synchronizaci s dalšími aplikacemi a systémy.

Bezproblémový přístup k dokumentům
Umožňuje přímý a jednoduchý přístup k obsahu dokumentu spojeného
s obchodním objektem SAP, a to jak v prostředí SAP Business Application
tak i mimo něj, a to s využitím logiky SAP.
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