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I.

Elızmények, fogalmak
A kisvállalkozások ugyanúgy, mint a multinacionális vállalatok dokumentum-

hegyeket

halmoznak

fel

mindennapi

munkájuk

során

(számlákat,

megrendeléseket, önéletrajzokat, dolgozók személyes dokumentációit stb.). Ezek
jellemzıen elektronikus formában kelnek életre, majd papíralakot öltenek,
amelyek

aztán

csak

győlnek

-

győlnek,

mindaddig,

amíg

kezelhetetlen

papírhalmokká nem válnak. A dokumentumok kezelésének manapság egyik

leggyakrabban alkalmazott módja a mappákba, irattartókba rendezés. Könnyen

belátható azonban, hogy ilyen módon a dokumentumok nyomon követése,
biztonsági mentése nehézkesen megoldható, és nem mellékesen költséges is.
Az

egyre

inkább

elterjedıben

lévı,

számos

cégnél

bevezetésre

kerülı

Dokumentum Menedzsment szoftverek pont ezt a problémát hivatottak kezelni, és
egyszersmind környezettudatosságra is ösztönözni a vállalatokat.
A Dokumentum Menedzsment fogalma
A

Dokumentum

archiválását,

Menedzsment

rendszerezését,

szoftver

segíti

aktualizálását,

ezzel a „papírmentes” irodák kialakítását.
Fıbb funkciói:
•

dokumentumok feltöltése

•

dokumentumok letöltése

•

dokumentumok visszakeresése

•

dokumentumok törlése

•

dokumentumok aktualizálása

•

a rendszer törzsadatainak kezelése

•

rendszeradminisztráció

a

dokumentumok

visszakereshetıségét,

tárolását,

elısegítve
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Elınyük leginkább az, hogy a dokumentumok és a velük végzett mőveletek
visszakereshetık,

követhetık,

és

ez

által

hatékonyak

lesznek.

Nem

elhanyagolható továbbá, hogy a dokumentumok rendszerezve kerülnek tárolásra,
és a szoftver keresıfunkciója segítségével visszakereshetıvé válnak.

A dokumentum-kezelı programmal szemben támasztott követelmények:
•

Dokumentumok nyilvántartása, a változások kezelése

•

Egy dokumentumot egyszerre több felhasználó is használhasson

•

Biztosítson kereshetıséget különbözı kritériumok alapján

•

Keresésnél elegendı legyen csak elıtagok beírása

•

Tárolhatók legyenek azonos nevő dokumentumok is

•

Legyen lehetıség a dokumentumok kategorizálására

•

Ne lehessen egy dokumentumot véletlenül felülírni

•

Legyen egyszerő, ügyfélbarát a felhasználói felülete

Mindezen elızmények ismeretében alkottuk meg ügyfeleink részére, rendszerünk
dokumentum menedzsmentet támogató, kétségkívül jövıbe mutató új modulját,
a humán területre jellemzı speciális igényeket figyelembe véve.
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II.

A modul felépítése, jellemzıi

A modul funkcionális felépítését az alábbi modell szemlélteti:

Új fejlesztésünket, a már jól bevált világelsı ORACLE adatbáziskezelın és a Java
technológián alapuló olyan robosztus és villámgyors szoftver háttér támogatja,
amely a dokumentum menedzsment területén szinte korlátlan lehetıséget nyit
ügyfeleink számára.

A modult a BS-BÉR2001 humánerıforrás-gazdálkodási komplex rendszerbe
integrált módon, annak szerves részeként fejlesztettük ki, szem elıtt tartva a
könnyő kezelhetıséget, a mőködtetés gyorsaságát, illetve azt a fajta
következetességet, amelyre a rendszer fejlesztésének kezdete óta törekszünk.
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A rendszerszemléletet erısítve, és megalapozva, termékünket kibıvítettük
gyorsan átlátható, a dokumentumok rendszerének alapjait lefektetni hivatott új
törzs-, kódszótár jellegő adatokkal, melyeket a modul bevezetésekor
rendelkezésre bocsátunk - természetesen megadva a lehetıséget a további
bıvítésre, finomhangolásra, több szintő paraméterezésére.
Mivel eddig is rendelkeztünk teljes körően a jogosultsági rendszer kialakításával,
evidens volt, hogy az új modulba is beépítsük ezt a funkciót, természetesen
továbbfejlesztve, a terület speciális igényeihez igazítva. A végeredmény egy
mindenre kiterjedı, többszintő hozzáférést szabályozni képes megoldás lett a
dokumentumok kezelhetıségét, megtekintését illetıen.
Az archiválás forrásai lehetnek

• Külsı, a BS-BÉR2001 rendszeren kívül keletkezett dokumentumok

Ilyen például a személyügyi dokumentumok (igazolványok, iskolai végzettségek
stb.) scan-elést (digitalizálást) követı archiválása és beillesztése a modul
telepítésekor kialakított humán nyilvántartási rendszerbe.
• A rendszer adatbázisára alapuló sablonokból elkészített dokumentumok

A BS-BÉR2001 rendszer adataira alapozott személyügyi dokumentumok
egyénenkénti, és csoportonkénti automatikus generálása, archiválása - a
dolgozók belépésétıl a kilépésig - minden olyan dokumentumra vonatkozóan,
amelyekre ügyfeleinknek igényük van és részét képezik az elıirányzott
nyilvántartásnak. A dokumentumok - a modullal együtt szállított -, a teljes
humán nyilvántartást tükrözı struktúrába kerülnek, amely dokumentumok
alapja az MS-WORD-el szerkeszthetı dokumentumsablonok. Az adatbázis
adatainak az elıkészített sablonokban történı leképezését, definiálását egy
Sablon szerkesztı támogatja.
A kész sablonokat felhasználva, a Dokumentumvarázslóval már néhány
kattintással elkészíthetı, akár egy munkaszerzıdés is.
• A BS-BÉR2001 rendszerbıl lekérhetı a modullal funkcionális kapcsolatban
lévı riportok

Az ilyen listák nyomtatási képének megtekintését követıen (tipikusan egy
személyre lekért riportokról beszélünk), a „Szeretné archiválni?” kérdésre Igen-nel
válaszolva egy gombnyomásra megtörténhet az archiválás.
• Egyéb elektronikus dokumentumok

A modul fogadókész minden, az elızıekben fel nem sorolt egyéb, pl. a
levelezı rendszerben érkezett dokumentumok fogadására is.

Keresési lehetıségek
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A modul része a dokumentumok teljes adattartalmára alapozott, paraméterezhetı
széles körő lekérdezési lehetıség, melynek eredménylistáján további mőveletek
végezhetıek.

A lekérdezési lehetıségeken belül kiemelhetı az a speciális lekérdezés, amely
alapján az elıre definiált, kötelezıen meglévı és opcionális dokumentumok
személyenkénti készültségi állapota kérdezhetı le. Ezáltal a hiányzó
dokumentumok könnyen áttekinthetıek, a lista ismételt lekérésével az archiválási
folyamatok elırehaladása nyomon követhetı.

III. Milyen elınyöket nyújt a megoldás az Ön számára
A modul bevezetésével teljes mértékben szabályozhatóvá és követhetıvé válnak a
humán területet érintı dokumentumkezelési folyamatok, és lehetıség nyílik az
információk gyorsabb, hatékonyabb megosztására.

Az archivált dokumentumok adatbázisba kerülésével lehetıség nyílik arra is, hogy
az adatbázis mentésével a személyügyi dokumentumok is biztonságba kerülnek és
ezzel korlátlan ideig megırizhetık.

Az új megoldás jelentıs költségmegtakarítást tesz lehetıvé, mivel többek között
megszőnnek a papíralapú dokumentumok elıállításával, és tárolásával járó
költségek. Hatékonyabb mőködést eredményez a munkafolyamatok felgyorsulása,
az archiválás és a visszakereshetıség pedig nagyon gyorssá és egyszerővé válik.

Végül ne feledkezzünk meg a környezetvédelemrıl, melyet hajlamosak vagyunk
még manapság is félvállról venni, ám nem kétséges, hogy minden egyes ki nem
nyomtatott oldallal tehetünk valamit az ügy érdekében.
Mostantól csak egy döntés kérdése, hogy Ön is profitáljon a felsorolt elınyökbıl!

