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OBECNÉ

TS-DATAPOINT je softwarový nástroj, který je nadstavbou komplexního řešení ELDAx SMART TRUST
eLECTRONIC PLATFORM, vyvinutý společností TECHNISERV IT pro elektronizaci vybraných procesů a
zároveň flexibilní řešení pro využití v dalších oblastech práce s elektronickými dokumenty.
TS-DATAPOINT je soubor agend a průřezových funkcionalit vyvinutý v prostředí MS SharePoint a
umožňuje aplikační pokrytí konkrétních procesů organizace, jejich automatizaci a zásadním
způsobem zvyšuje jejich efektivitu.
kombinaci s dalšími produkty platformy ELDAx umožňující interakci s vnějším prostředím organizace
je ideálním součástí pro komplexní zajištění fungování společnosti v digitálním věku.
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Ovládání jako aplikace z rodiny
Microsoft

Kolaborativní práce nad jedním
dokumentem a sdílení dokumentů

Pokrývá komplexní životní cyklus
dokumentu

Snížení nákladů oproti zpracování
dokumentů v listinné podobě.

Podpora elektronického podpisu a
pečeti

Snadná Integrace aplikací za účelem
minimalizace duplicitních činností.

Možnost flexibilního řešení, které může
růst s organizací.

Zajištění digitální kontinuity v souladu
s eIDAS

Podpora SharePoint OnLine

Podpora SharePoint On Premis

Responzivní design, dostupné na PC,
NB, tabletech a mobilních zařízeních

TS-DATAPOINT

eIDAS SMART TRUST eLECTRONIC PLATFORM

TS-DATAPOINT soubor agend a je určen primárně pro práci v rámci interních procesů organizace. V

DOKUMENTACE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU

DOSTUPNÉ AGENDY TS-DATAPOINT

TS-E Podatelna
Komplexně
řeší
evidenci
veškeré
korespondence přicházející a odcházející
do a ze společnosti vč digitalizac, čárových
kódů apod

TS-Smlouvy
slouží pro tvorbu, připomínkování,
schvalování a evidenci smluv společnosti v
elektronické podobě. Agendu lze provázat
s modulem TS-Doklady přijaté.

TS-Konto uživatele
Evidenční systém sloužící k evidenci
uživatelů. Součástí je schvalovací proces
při zakládání nového uživatele.

TS-eTRUSTPOINT
Pro
práci
s důvěryhodnými
s
elektronickými dokumenty - dlouhodobé
uložení, validace a pečetění. (vyžaduje
integraci s ELDAxSTORAGE).

TS-eFakturace
Cílem této agendy je ve spojení s firemním
ERP a ELDAx kompletně elektronizovat
proces vytváření, odesílání a archivaci
vydaných faktur ve společnosti.

TS-Půjčovna
Slouží k evidenci a půjčování prostředků
(auta, projektory, místnosti aj.), včetně
přizvání dalších pracovníků. Součástí je
schvalovací proces a notifikace e-mailem.

TS-Projektové řízení
Slouží k řízení projektů. Obsahuje prostoty
pro práci týmů, sdílení dokumentů,
harmonogram, alokaci zdrojů, pracovní
postupy definující jednotlivé fáze, milníky
projektů, úkoly apod.

TS-Objednávky
Slouží pro objednávání materiálu a služeb
od dodavatelských společností. Tato
agenda může být provázána s procesy v
agendách TS-Doklady přijaté, TS-Smlouvy
nebo systémem ERP.

TS- Projektová dokumentace
Slouží jako sdílené úložiště s aktivním
verzováním rozpracované projektové
dokumentace a souvisejících dokumentů.

TS-Datos
Umožňuje efektivně řešit přístup k
datovým schránkám a řízení přijatých
nebo odeslaných zpráv pro jednu či více
společností.

TS-Spis
Umožňuje jednoduché vedené spisů.
Vlastní spis je založen jako složka, která je
opatřena popisnými daty do které se
následně doplňují komponenty.

TS-Zápisy z jednání
Umožňuje evidenci zápisů z jednání a
porad s možností spuštění procesu
připomínkování a schvalování. Součástí
této agendy je také knihovna pro zadávání
a dokončování úkolů, které vyplývají z
jednotlivých zápisů.

TS-Doklady přijaté
Umožňuje evidovat a schvalovat došlé
účetní doklady (faktury) do firmy.
Zpravidla je tato agenda integrována s ERP
systémem (SAP, Navision, ABRA, Helios
aj.)

TS-Normy
Řeší vznik, publikování a distribuci
interních norem (směrnic), vč workflow
pro připomínkování a schvalování
interních norem v závislosti na organizační
struktuře

TS-Infocentrum
Jednoduchý systém pro centrální publikaci
informací a rozesílání zpráv, včetně
dočasného úložiště souborů. Systém
umožňuje řídit dobu platnosti vloženého
obsahu.

V případě, jste nenašli žádnou agendu, která by odpovídala požadavkům, kontaktujte nás a agendu
vám navrhneme.
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