EPP
Elektronsko Pisarniško
upravno Poslovanje

Modularna zasnova

.

Evidentiranje pošte

Vodenje evidenc dokumentov

EPP je plod večletnih izkušenj v razvoju programske opreme za potrebe upravnega poslovanja.
Enostavna uporaba, velik poudarek na varnosti, zanesljivost in modularna zasnova so le nekatere
lastnosti te napredne programske rešitve, namenjene fizičnim in pravnim osebam, ki na podlagi
javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. EPP je enotni dokumentacijski sistem za sprejem,
obdelavo, izdajo in arhiviranje dokumentov. Omogoča učinkovito vodenje opravil ter spremljanje
in pripravo poročil ter se povezuje z drugimi sistemi, med drugim tudi portalom e-Uprava. Sistem
EPP je pregleden in logičen. Njegova preglednost prispeva k povečani produktivnosti uporanikov. Pretok dokumentov je učinkovit in nadzorovan s strani pristojnih uporabnikov.

Zakaj EPP?
Razumljiv odgovor je: "Ker želimo vzpostaviti učinkovito delovno okolje, ki temelji na sodobnih informacijskih tehnologijah in rešitvah in omogoča učinkovito
in ustvarjalno delo posameznika".
Program EPP je po zasnovi aplikacija tipa odjemalec –
strežnik, ki jo lahko uporablja en ali nekaj sto
uporabnikov. EPP prispeva k bistveno boljši
obveščenosti vseh uslužbencev v okviru njihovih
pristojnosti in k hitrejšemu pretoku informacij,
omogoča pravilno evidentiranje fizične in elektronske
pošte ter neevidenčnega gradiva, podpira uporabo
elektronskega podpisa, služi za vzpostavitev
elektronskega arhiva, je povezljiv s portalom e-uprava
ter predvideva integracijo z drugimi programi.

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer vam bomo svetovali
najprimernejšo rešitev za potrebe vašega podjetja.

POIŠČI NAS NA

www.zaslon-telecom.si

FUNKCIONALNOSTI
Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove,
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokumentnih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informacijskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidljiva referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

› vodenje evidenc dokumentov, tako za evidenčno kot tudi za
neevidenčno gradivo,
› enostavna uporaba s funkcijo pomoči v vseh fazah uporabe,
› možnost kreiranja in uporabe predlog za tipske dokumente,
› oprema dokumentov s črtnimi kodami,
› enostavno elektronsko zajemanje papirnih dokumentov,
› podpora uporabi spletnih obrazcev,
› podpora poslovanju z elektronsko podpisanim gradivom ter
omogočanje uporabe elektronskega podpisa,
› možnost vpogleda v vse verzije dokumentov in delovne
različice datotek,
› spremljanje upravne statistike na nivoju dokumentov in zadev,
› spremljanje delovnih procesov po v naprej (ne)opredeljenih
korakih,
› uporaba lastnega dokumentnega strežnika EPP:Arhiv,
› podpora uporabi imeniške storitve Microsoft Active Directory,
› povezljivost s Centralnim registrom prebivalstva RS, lokalnimi
bazami subjektov, portalom e-Uprava,
› povezljivost s tretjimi aplikacijami prek ASP.Net WebServisov,
protokol SOAP 1.2
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