FusionR EDM
Professzionális elektronikus dokumentumkezelés

A számlák, szerződések, formulák és egyéb cégen belül készülő dokumentumok az ügy- és üzletvitel elkerülhetetlen részét alkotják. Kinyomtatásukhoz, tárolásukhoz
költséges eszközöket és kellékanyagokat kell vásárolni, adminisztrációjuk bizonyos mennyiség felett pedig jelentős mennyiségű fizikai alapterületet és munkaerőt rabol el az
iroda, telephely kapacitásából. Mindennapi helyzetként felmerülő külső könyvelés esetén a problémák a szállítás kérdéskörével is kiegészülnek.
A FusionR EDM rendszer biztosítja a vállalatok dokumentumainak, kimenő és bejövő bizonylatainak elektronikus kezeléséhez szükséges funkciókat, például a
dokumentumok, dokumentumképek tárolása, hitelesítése, törvényi előírásoknak megfelelő archiválása, különböző csatornákon, a vállalat belső infrastruktúrájában és az
interneten keresztüli automatizált, munkafolyamat vezérelt küldése és fogadása.
A FusionR EDM rendszer rugalmasan illeszkedik a vállalat már meglévő informatikai infrastruktúrájába, interfészeket biztosít a szoftverrendszerek közötti
dokumentumforgalom megvalósítására.
A FusionR EDM a FusionR vállalatirányítási, ügyfélkapcsolati, ügyfélszolgálati és számlázási rendszerekkel is integrált, biztosítva, hogy a vállalat megszokott üzleti
alkalmazásainak felhasználói felületéről lehessen dokumentumkezelési műveleteket, például bizonylatok, dokumentumképek elérését, dokumentumkezelési
munkafolyamat léptetését, jóváhagyást, továbbküldést, archiválást, stb. indítani.

2 A FusionR EDM rendszer felépítése
Integráció

Időbélyegszolgáltató

Tanúsítványkibocsátó
Ügyfél

Ügyfélportál

A FusionR EDM a FusionR
vállalatirányítási, ügyfélkapcsolati,
ügyfélszolgálati és számlázási
rendszerekkel is integrált, így
közvetlenül a vállalat megszokott
üzleti
alkalmazásából
kezdeményezhetők
a
dokumentumkezelési műveletek.

Nyomtató

ERP, CRM,
BSS, OSS*

Levelezőszerver

ERP, CRM,
BSS, OSS*

LDAP

FusionR EDM

ERP, CRM, BSS, OSS felhasználó
ERP, CRM,
BSS, OSS*

*ERP - Vállalatirányítás
CRM - Ügyfélkapcsolat-kezelés
BSS - Üzleti támogatórendszer
OSS - Műszaki információs rendszer

EDM felhasználó
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3 Alkalmazási területek
Dokumentumiktatás
Jogszabályoknak, ill. a szokásos iratkezelési gyakorlatnak megfelelő
iratkezelési funkciók: küldemények érkeztetése, iktatása, szignálás és
kiadmányozás, kimenő küldemények nyilvántartása, kézbesítés
adminsiztrációja. A nyilvántartott küldemények és iktatott iratok,
ügyiratok számos ismérv szerint elkülöníthetőek, csoportosíthatók,
kereshetők, hozzáférésük jogosultság alapján korlátozható.

Dokumentumarchiválás
A FusionR EDM rendszer képes a benne tárolt és iktatott dokumentumok
archiválására — akár a törvényi szabályozás által előírt magas biztonsági
szint mellett is.
Az archiválás szabályait a 13/2005 (X.27.) IHM rendelet szabályozza.

Közfeladatot ellátó szervek részére tanúsítva
A közfeladatot ellátó szervezeteknél elektronikusan folytatott iratkezelést a 27/2014. KIM rendelet, valamint a 335/2005. kormányrendelet
szabályozzák. A megfogalmazott követelményrendszer az iratkezelési és irattári funkciókra, valamint a biztonsági, adatmentési és naplózási,
adatkapcsolati és műszaki követelményekre is kiterjed.
Az R&R Software saját tulajdonú és forráskódú FusionR EDM elektronikus dokumentumkezelő rendszere a Veritan Hírközlési és Informatikai Tanúsító
Kft. tanúsítványa alapján teljeskörűen megfelel a rendeletekben foglaltaknak.
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4 Alkalmazási területek
Doumentum-előállítás
A FusionR EDM rendszer adatállományok fogadására is képes, amelyek
alapján előre definiált dokumentumsablonok felhasználásával képes
előállítani a kívánt dokumentumképeket.
A FusionR EDM rendszer több különböző forrásból (például
számlázórendszerből) érkező adatok alapján is képes egységes sablon
(például számlakép) szerinti dokumentumok elkészítésére.

Elektronikus számlázás
A FusionR EDM PDF vagy a Magyarországon "de facto" szabványos ES3
formátumban is képes biztosítani a törvény által előírt szintű elektronikus
aláírást és időbélyegzést, amelyek a hiteles elektronikus számla
előállításhoz szükségesek.

Dokumentumok publikálása
A FusionR EDM nem csak passzív, fogadó elemként vehet részt a vállalati alkalmazások közötti adatforgalomban, a dokumentumokat aktívan képes
továbbítani az érintettek felé, legyenek azok akár felhasználók, akár szoftver rendszerek. A tárolt dokumentumok különböző jellemzőire építve
automatizmusok is kialakíthatóak. A dokumentumok fogadásához hasonlóan a kifelé irányuló kommunikáció esetén is szabványos technológiákat
támogat a rendszer.
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5 Alkalmazási területek
Platformfüggetlen

PDF

Microsoft
Office

XML

Adatbázis: SQL,
DB2, Oracle,
egyéb

A Java technológiával készült FusionR EDM platformfüggetlen.
Használatához mindösszesen web-böngészőt, illetve a kezelt
dokumentumképek megnyitásához szükséges alkalmazást igényel (pdf
formátumú dokumentumhoz például Adobe Reader-t).

Kezelt dokumentumtípusok
A FusionR EDM rendszer PDF, XLS, RTF, XML, DOC és egyéb, sztenderd
irodai programcsomag fájlformátumát is támogatja.

Microsoft Windows
Server

IBM i

Linux

Ergonomikus munkafelület
A FusionR EDM kényelmes, áttekinthető felhasználói felülettel támogatja a hatékony munkavégzést. A rendszer integrált, felületei egységes
megjelenésűek, a felhasználás eseteire optimalizáltak.
A FusionR EDM rendszer felhasználói szerepkörök szerint kínál feladatkörökre paraméterezett munkafelületeket és folyamatokat - így sosem jelennek
meg felesleges adatok, vagy az adott felhasználó részére nem elérhető funkciók.
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6 FusionR EDM referenciák

BISZ Zrt.

Central-Drinks Kft.

GIRO Zrt.

kereskedĞház

Invitel Zrt.
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Magyar Nemzeti Kereskedőház

Prímagáz Zrt.

7 Kapcsolat

Az R&R Software vállalati folyamatok irányítását, támogatását és ellenőrzését megvalósító, integrált üzleti alkalmazásokat fejleszt és szállít.
Az száz százalékban hazai tulajdonú, 1991-ben alapított R&R Software működése a kezdetektől nyereséges: évi 1,7 milliárd forintot meghaladó bevételeivel, és
2013-ban 150 főre nőtt szakértői bázisával független piackutatók a legnagyobb hazai üzleti alkalmazásfejlesztők közé sorolják.
Az ügyfelek körében végzett felmérésekre adott válaszok alapján az elégedettség összesített szintje magasan az iparági átlag feletti, több mint 80 százalékos −
10 év feletti átlagos vevői életciklus mellett.

R&R Software Zrt.
1038 Budapest
Ráby Mátyás utca 7.
Tel: +36 1 436 7850
info@rrsoftware.hu
www.facebook.com/rrsoftware
www.rrsoftware.hu
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Rozenberszki Zsolt
Értékesítési igazgató
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