NaverticaPoint 365
Systém pro efektivní řízení
dokumentů, úkolů a podpůrných
procesů pro SharePoint Online
NaverticaPoint je osvědčený, uživatelsky přívětivý a promyšlený systém,
skládající se z modulů, které vám poskytnou žádané a užitečné
funkcionality.

Obvyklá organizace má

NaverticaPoint ke zlepšení chodu organizace

klíčové informace
dostupné na mnoha

Portfolio NaverticaPoint – architektura

místech a pracuje
s nimi mnoho uživatelů.
Ti často dokumenty
duplikují a následně se
dokumenty velmi
obtížně řídí.

Na tyto scénáře
Vám NaverticaPoint
365 nabízí řešení.
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Řešení NaverticaPoint Vám kromě podpory pro řadu důležitých firemních
procesů poskytne možnosti, jak vaše dokumenty podstatně lépe spravovat. Je
vhodné do něj migrovat:
1) Stávající dokumentová úložiště, zejména pro účely oběhu
dokumentů (workflow), archivace a účelových úložišť (dokumenty pro
CRM, ERP, výrobní dokumentace a změnová řízení, projektové
dokumenty, podpora řízení kvality a dalších systémů managementu)
2) Excelové evidence: ve sdílených excelových evidencích je problém
zachovat auditní stopu, což s nativními strukturami SharePointu
odpadá.
Výhody, které přináší migrace Vašich dokumentů do NaverticaPoint 365:
 Verzování (tedy historie verzí a auditní stopa)
 Uživatelské notifikace
 Podrobné nastavování oprávnění
 Metadata (popisky) souborů
 Schvalování
 Podpora workflow
 Provázanost
 Zabezpečení
 Obnovitelnost v případě smazání
 Centralizace
 Integrace s jinými systémy

Ukázka standardního prostředí práce s dokumentem:

Globální funkcionality
řešení
Workflow,
schvalovací procedury
– sériové i paralelní,
které lze vytvořit
k jakémukoli záznamu
a centrálně spravovat
Plně automatické emailové notifikace
Další benefity
- zastupování
- snadná administrace
- rychlý rozvoj
- pohodlná práce

Přehled modulů
IntraPoint – intranetové řešení sloužící především jako portál pro běžné firemní agendy, jako například
recepce, žádosti o dovolenky, helpdesk, úložiště dokumentů. Z funkčností týmového portálu jmenujme dále
například pracovní prostory pro jednotlivé útvary, resp. týmy pracující na určitém společném úkolu.
ISOPoint – komplexní SW podpora pro ISO 9001, pokrývá klíčové požadavky této normy ve funkčním celku. Je
zaměřen na maximální úsporu času uživatelů a úlevu od listinných dokumentů, s důrazem na řízenou
dokumentaci včetně plně automatizovaného seznamování uživatelů s dokumenty a se zachováním potřebné
auditní stopy.
PartnerPoint – promyšlené pracovní prostory pro týmy, které tvoří Vaši uživatelé s Vašimi partnery – ať už se
jedná o dodavatele či odběratele. Jakmile potřebujete mít společné místo na vkládání dokumentů, odkazů,
informací, úkolů, kontaktů i kalendářů tak, abyste měli jistotu, že právě zde mají všichni čerstvé a přehledné
informace, PartnerPoint v podobě intuitivního webového rozhraní je tu pro Vás.
TaskPoint – pokročilý systém správy úkolů. Základním prvkem je úkol, který určuje, že má daný uživatel
provést požadované do určitého termínu. Každý úkol má také zadavatele, prioritu, stavy, vícejazyčné
notifikace. Systém řeší hierarchii, tzn. vztahy nadřízený – podřízený, historii úkolu, schvalování splnění úkolu,
metriky, posun termínu splnění a mnoho dalších souvislostí. Úkoly je možné rozdělovat do stromové struktury.
Samozřejmostí je podrobné řízení přístupových oprávnění na úkoly, týkající se vlastníka úkolu, zadavatele,
nadřízených a zastupujících pracovníků. TaskPoint je opatřen sadami ikon a dalšími podpůrnými
funkcionalitami přibližující přívětivost prostředí k „one-click“ ideálu, pokročilá business logika modulu se stará
o to, aby uživatel neměl možnost provést nečekanou či nežádoucí akci.

NaverticaPoint Global
sada funkcionalit dostupná pro uvedené moduly.
Průvodní listy: Elektronická alternativa k často používanému průvodnímu listu (někdy
zvaného též likvidační list či košilka) dokumentu bez ohledu na jeho typ (např. faktura,
smlouva, směrnice, apod.). Umožňuje zpracovat dokument rychleji a poskytnout
komplexní a hlavně centralizované informace o průběhu a aktuálním stavu schvalovacího
procesu. Obsahuje přehledy o tom, kdo položku právě zpracovává, zpracoval či teprve
zpracovávat bude, načítání předdefinovaných uživatelů, základní akce Schvaluji, Zamítám,
Vracím o krok, Žádost o stanovisko, Deleguji.
ePřipomínkovač - Slouží pro e-mailové notifikace uživatelů, kteří mají v systému založeny
jakékoli záznamy jim přiřazené (úkoly, smlouvy, dokumenty ke zpracování, ke schválení…)
a které mají nějaký termín, který je třeba dodržet (platnost smlouvy, splatnost faktury,
termín na seznámení se s dokumentem, …). Automatické e-mailové notifikace lze
aplikovat u libovolného/libovolných seznamů či knihoven na bázi metadat. Obvykle chodí
souhrnný e-mail jednou denně, ale lze nastavit i jiný interval.
Zastupování - Zastupování umožňuje v definovaných případech (některé agendy
IntraPoint, obecně pak workflow a TaskPoint) určit uživatele, který se dozví o úkolu
přiřazeném jím zastupovanému uživateli a má tak možnost jej v jeho nepřítomnosti řešit.

Platforma Microsoft SharePoint Online – klíčové silné stránky
SharePoint představuje modulární prostředí, které je možné přizpůsobit na míru každému zákazníkovi tak,
aby odpovídalo přesně jeho potřebám. Umožňuje pokrýt řadu podnikových procesů bez nutnosti
provozovat pro každý z nich separátní systém.
SharePoint má zaručený dlouhodobý rozvoj: použitá moderní technologie je pro Microsoft klíčová
i do budoucna, což potvrzují i renomované nezávislé analytické společnosti, jako například Gartner, Inc.
Profily dle rolí – každý uživatel vidí pouze jemu určené položky, jejich vlastnosti, verze a stav
Webové uživatelské rozhraní – pro práci uživateli stačí internetový prohlížeč

Funkcionalita – Přínosy
Funkcionalita
Bez starostí o infrastrukturu
Srozumitelná, předem daná cena za uživatele
Konsolidace informací
Elektronizace podnikových informací
Prvky zabezpečení
Aktuální informace on-line
Systémové logování, časové známky, verze a historie
Správa dokumentů a dalších informací
Přizpůsobitelnost systému

Přínosy
Vše běží „v cloudu“, není tedy třeba řešit serverovou
infrastrukturu odběratele
Odběratel platí přesně to, co využije
Snížení redundance - rychlejší vyhledání informací, větší
relevantnost => uživatelé se mohou věnovat další práci
Úspora času uživatelů o 5-70% dle využitých produktů, úspora
administrativního pracovníka
Několika úrovňová ochrana proti neúmyslné i úmyslné ztrátě
dat – snížení nákladů na obnovu ztracených dat
Management má kdykoli zcela aktuální přehled o podnikových
informacích, systému QMS, práci uživatelů
Uživatel vždy ví, které verze dokumentů jsou aktuální a kdo na
nich pracuje či pracoval
Automatizace potřebných procesů, úspora nákladů
Platíte pouze za to, co skutečně potřebujete

Detaily řešení
Typ řešení: Nabídka software, nabídka školících a konzultačních služeb, nabídka znalostí a jejich uplatnění
Produkt: Microsoft SharePoint Online a navazující integrované řešení
Specifikace velikosti zákazníka v uvažovaných tržních segmentech: Škálovatelné od cca 30 až po tisíce
uživatelů
Podporované jazykové mutace: Čeština, angličtina, slovenština, další dle požadavků zákazníka
Cena řešení: viz http://www.navertica.com/cenik/sharepoint-365-cz
Systémové požadavky: Subskripce SharePoint Online, použití „klasického“ SharePoint prostředí, povolená
komunikace mezi sítí odběratele a servery dodavatele

NAVERTICA a.s.
Společnost NAVERTICA působí na trhu podnikových informačních systémů od roku 1990. Je stabilním
dodavatelem komplexních systémů na bázi Microsoft Dynamics NAV/ AX, Dynamics CRM, informačních
portálů (na bázi Microsoft SharePoint) a systémů managementu (např. ISO 9001, 14001, 20000, 27001, atd.).
Cílem firmy je nejen dodávka systému, ale zejména zlepšení hospodářského výsledku zákazníka využíváním
dodaného systému. Odvětvová řešení NAVERTICA jsou kromě České a Slovenské republiky implementována
a podporována také u zákazníků v mnoha evropských zemích, v jižní Africe a v USA.
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