
 

 

 

 

 DOCU-X DMS systém pro řízení a správu dokumentů 

DOCU-X je systém pro komplexní řešení problematiky uložení, správy a práce s elektronickými i 

naskenovanými dokumenty. Veškeré dokumenty jsou uloženy v zabezpečeném úložišti, které není 

dostupné uživatelům – veškeré přístupy probíhají pouze skrze aplikační server, který ověřuje práva 

uživatelů k jednotlivým dokumentům. S DOCU-X DMS je možné ukládat veškeré typy dokumentů a 

propojit je se záznamy ve Vašem ERP. Dokumenty tak již není třeba dohledávat v šanonech.  

Výhody a přínosy 
Okamžitý přístup k dokumentům odkudkoli 

Zabezpečené uložení dokumentů 

Možnost archivace libovolného typu dokumentu 

Automatické verzování dokumentů 

Snížení nákladů spojených s fyzickou archivací 

Minimalizace nákladů na tisk a tvorbu kopií 

Uživatelé mohou mít dokumenty dostupné přímo z prostředí Vašeho ERP 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Zabezpečené úložiště dokumentů 
Všechny dokumenty jsou fyzicky uloženy v zabezpečeném úložišti na serveru. Tím je zajištěno, že k 

dokumentům nemá nikdo přímý přístup a není možné je tak modifikovat, odstranit nebo celé úložiště 

zkopírovat a odnést.  

Veškeré přístupy k dokumentům se dějí přes klienta DOCU-X, který před každým zobrazením 

dokumentu ověří, zda k požadovanému dokumentu má přihlášený uživatel oprávnění.  

Oprávnění je nastavováno centrálně formou přiřazení uživatelů do jednotlivých rolí. Při zavádění 

systému pro správu dokumentů tak stačí nadefinovat role a jejich oprávnění a při přijetí nového 

zaměstnance mu stačí nastavit příslušné role dle jeho zařazení. 

Indexace a vyhledávání dokumentů 
Každý dokument v systému DOCU-X obsahuje sadu popisných dat (tzv. metadat). Podle těchto údajů 

lze každý dokument vyhledat, aniž by bylo nutné znát přesný název dokumentu. Je tak možno data 

filtrovat na základě více údajů (např. číslo faktury, variabilní symbol, název firmy apod.). 

  
Každý dokument uložený v systému DOCU-X může být provázán se záznamem ve Vašem ERP nebo 

jiném systému. Dokument je tak možné vyhledat přímo v systému DOCU-X nebo otevřít přímo při 

práci se záznamem ve Vašem systému (např. při práci s přijatou fakturou v ERP můžete ihned otevřít 

naskenovaný dokument faktury včetně všech dalších souvisejících dokladů). Uživatelé tak mohou 

pracovat s dokumenty pouze ve známém prostředí Vašeho hlavního informačního systému. 

Dokument ve Vašem informačním systému je uložen pouze ve formě odkazu na záznam do systému 

DOCU-X. Do databáze Vašeho systému je tak ukládáno minimální množství dat, čímž nedochází k 

zatěžování a zbytečnému zvětšování databáze Vašeho systému. 

 

Integrace s dalšími systémy

Reference DOCUX-DMS:

elites MDS s.r.o. www.elitesmds.cz 

V Olšinách 2300/75, 102 00  Praha - Strašnice

tel: 245 008 600,       mail: info@elitesmds.cz


	Stránka 1
	Stránka 2

