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DOCOriginal TM  Digitális Irattár szoftver 
"A jövőben jelentjük a múltat." 

Ismertet ő: 

Az elektronikus dokumentumok rendezett tárolása, gyors visszakeresése nagy kihívás elé 
állítja a felhasználókat és az informatikusokat egyaránt. 

A dokumentumok megőrzése és hosszútávú hozzáférésének biztosítása a szokásos 
tárolási folyamatok mellett nem biztosítható hatékonyan.  

Jól működő, rendezett tárolási megoldás kialakítása és üzemeltetése jelentős informatikai 
és szervezési ismereteket követel meg.  

A DOCOriginal TM tervezésekor a felmerülő problémák megoldására koncentráltunk. 
Sikerült a tárolási-feltöltési folyamatot és a visszakeresést is maximálisan támogatnunk. 
Célul tűztük ki, hogy olyan terméket hozzunk létre, amely a legegyszerűbb dokumentum 
tárolási igényektől a legbonyolultabbig alkalmas a feladatok elvégzésére, megőrizve az 
egyszerű használhatóságot. 

Az irattárba történő feltöltés a Web-es, böngészőben futó kliens szoftver segítségével 
könnyen elvégezhető. A dokumentumhoz tartozó index adatok megadása nem jelent nagy 
terhet a felhasználónak. Lehetőség van OCR-es szöveges adatok full text-es 
visszakeresésére is. 

Feltöltéshez az XML interface-en kívül a következő alkalmazások is használhatók: SMTP 
szabványos levelező kliens szoftver (MS Outlook, Thunderbird, stb...), Microsoft Office 
termékek.  

A feltöltés történhet, akár más szoftverből is. Olyan szoftverek jöhetnek itt számításba, 
melyek elektronikus dokumentumokat állítanak elő. Ilyen esetben a folyamat teljesen 
automatizálható. Ezzel, a dokumentumok a létrejöttük után a DOCOriginal TM irattárból 
azonnal elérhetővé válnak. 

A dokumentumok hosszútávú megőrzése nem csak a biztonságos tárolást, hanem a 
dokumentumok hitelességének és eredetiségének megőrzését is szükségessé teszi. A 
DOCOriginal TM szerver az irattárba befogadott dokumentumokat igény szerint 
automatikusan ellátja fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyeggel. 
Ezzel a dokumentumok hosszútávú bizonyító ereje is megőrizhető. 

A felhasználói élményt, a könnyű kezelhetőséget és a gyors hozzáférést az irattárhoz a 
web böngészőben futó kliens szoftver biztosítja. 

Használatát a "kis" cégektől egészen a "nagy" szolgáltatókig ajánljuk, a pár ezer 
dokumentumtól a több millióig egyaránt. Őrizze dokumentumait biztonságosan, érje el őket 
igényei szerint! 
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Általános jellemz ők: 

 Szerver oldali alkalmazás. 

 Az irattárba tetszőleges fájl (dokumentum) feltölthető. 

 A fájlhoz kapcsolt index adatok száma korlátlan. 

 Szabad szavas keresés (Full text search). 

 Dokumentum típusonként előírható, kötelező index mezők. 

 Több szintű hozzáférési jogosultságok. 

 Dokumentumok digitális aláírása és időbélyegzése. 

 E-akták kezelése. 

 Több szintű logikai felosztás. Tárolók, clusterek definiálása. 

 Biztonságos fizikai tárolás. 

 Automatikus őrzési idő figyelés. 

 Automatikus selejtezési folyamat. 

Műszaki jellemz ők: 

 Platform független működés (Linux, Windows, MacOS, UNIX, stb...) 

 JAVA Enterprise Edition technológia. 

 GlassFish alkalmazás szerver. 

 MSSQL adatbázis szerver. (Más is választható.) 

 WebService elérés. 

 WEB kliens.  

Minimális hardver és szoftver igény: 

 2 magos processzor, 3 Ghz 

 4 GB RAM 

 Linux 32/64 bit szerver disztribúció 

 Windows 32/64 bit szerver operációs rendszer 

 JAVA EE 6 SDK + Glassfish Application Server 3.1 (ingyenes) 


