EDM - GLOBAL SERVICES
IT Services I Document Management I Workflow Management

Πάπυρος Millennium III
Λύστε για πάντα τα προβλήµατα
µε τα Έγγραφα και τις ∆ιαδικασίες...
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οργανώστε, Αρχειοθετήστε και Αναζητήστε τα έγγραφα
της εταιρικής σας δοµή εύκολα & γρήγορα

∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
∆ιευθετήστε αποτελεσµατικά και µε ακρίβεια
τις επιχειρησιακές σας διαδικασίες
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ
Αξιοποιήστε την Επιχειρησιακή Γνώση
σε όλα τα επίπεδα της εταιρική σας δοµής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Εκσυγχρονίστε το εργασιακό σας περιβάλλον
µε τις τελευταίες τεχνολογίες του Πάπυρος M3
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ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
∆είτε τις σηµαντικότερες εφαρµογές της τεχνολογικής
πλατφόρµας Πάπυρος σε επιχειρησιακά περιβάλλοντα

Περιεχόµενα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
∆είτε συνοπτικά τις ∆υνατότητες
Αρχειοθετήστε Γρήγορα - Αναζητήστε Γρηγορότερα
∆ιαχειριστείτε τις Υποθέσεις σας χωρίς κόπο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
“Κινηθείτε Ηλεκτρονικά”
∆ιασυνδέστε την Οργανωτική σας ∆οµή για πάντα

∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ
Επωφεληθείτε από την Επιχειρησιακή Γνώση

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ
Τεχνολογική Επένδυση: Ταχύτητα - Φιλικότητα - Ασφάλεια
Ολοκλήρωση: Αξιοποιείστε την Υποδοµή σας
∆ιαλειτουργικότητα & Ψηφιακές Υπογραφές

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
∆είτε τις εφαρµογές Πάπυρος Millennium III σε διάφορους τοµείς
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Εγγράφων
Γιατί;

Η ηλεκτρονική διακίνηση & αρχειοθέτηση εγγράφων παρέχει τεράστια
οφέλη σε όλα τα επίπεδα του επιχειρησιακού σας περιβάλλοντος
αυξάνοντας τους ρυθµούς ανάπτυξης µε παράλληλη µείωση του κόστους.
Χρησιµοποποιώντας την τεχνολογική πλατφόρµα Πάπυρος Millennium III
µπορείται εύκολα και γρήγορα να διαχειρίζεστε τα έγγραφα και τις εργασίες σας µε λίγα µόνο κλικ!
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πάπυρος Millennium III
∆υναµική Προσέγγιση - Αναρίθµητες ∆υνατότητες

Επωφεληθείτε άµεσα από τις δυνατότητες της τεχνολογικής πλατφόρµας
Πάπυρος Millennium III.
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μετατρέψτε το σύνολο της έντυπης πληροφορίας σε ψηφιακή µορφή χωρίς
κόπο και χρόνο.

Αρχειοθετήστε & αναζητήστε εύκολα και
γρήγορα τα έγγραφά σας µε παραµετροποιήσιµες-πρότυπες δοµές.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Αποθηκεύστε µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και τον ελάχιστο αναγκαίο χώρο.

Αντικαταστήστε τις χειροκίνητες διαδικασίες σας µε αντίστοιχες ηλεκτρονικές.

Ελληνική
Προέλευση
Το σύνολο της πλατφόρµας Πάπυρος
διατίθεται στην ελληνική γλώσσα ως
πρωτογενή γλώσσα του συστήµατος.
Επιπρόσθετα υποστηρίζεται η Αγγλική
γλώσσα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
∆ιαβιβάστε έγκαιρα πληροφορίες
µεταξύ των εργαζοµένων για τη διεκπεραίωση σχετικών ενεργειών.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Αξιοποιήστε, το πλήρως παραµετροποιήσιµο µοντέλο ασφαλείας για την εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση σε δοµές και
πληροφορίες.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Πολυετής Παρουσία
∆ράση από το 1994

ΜΕΓΑΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΙΤ SERVICES
Η Modus A.E. αναπτύσσει λογισµικό υψηλής τεχνολογίας καθώς και σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους πελάτες της από το 1994.

ΕΚΤΕΝΕΣΤΑΤΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ
Εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε κλάδους του δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα όπως: ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, Νοσοκοµεία, Τράπεζες, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα,
Ασφαλιστικά Ταµεία, Βιοµηχανία, Αυτοδιοίκηση.

∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III εξελίσεται και εµπλουτίζεται
διαρκώς µε βάση τις καθηµερινές ανάγκες και τις εµπειρίες πελατών, καθώς και από την επιστηµονική έρευνα του Tµήµατος
Aνάπτυξης, της Modus A.E.

Live
Demo

Επικοινωνήστε µαζί µας στο 210 94 14 900 ή επισκεφθείτε
το www.modus.gr/livedemos για να προγραµµατίσουµε δωρεάν ζωντανή επίδειξη του προϊόντος στο χώρο σας.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αρχειοθέτηση & Αναζήτηση
Η αρχειοθέτηση εύκολη - Η αναζήτηση ευκολότερη...

Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III σχεδιάσθηκε µε γνώµονα την καταπολέµηση των καθηµερινών επαναλαµβανόµενων διαδικασιών µε χαρτί, που επιβαρύνουν σηµαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία.
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ &
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Εισάγετε τα έγγραφά σας εύκολα και γρήγορα
από πολλαπλές πηγές όπως:
- Scanners
- Email
- Fax

Αναζητήστε τα έγγραφά σας χωρίς κόπο µε
πολλαπλά και σύνθετα κριτήρια και αξιοποιήστε τα αποτελέσµατα της αναζήτησης εκτυπώνοντας δοµηµένες αναφορές (reports).
Επωφεληθείτε από τη δυνατότητα διασύνδεσης
του συστήµατος µε λογισµικό OCR (Οπτική
Αναγνώριση Χαρακτήρων).

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΟΜΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

∆ηµιουργήστε χωρίς την ανάγκη συγγραφής
κώδικα, πρότυπες δοµές αρχειοθέτησης και
χρησιµοποιήστε τις άµεσα για να αρχειοθετήσετε τα έγγραφά σας.

Αυτοµατοποιήστε τις επαναλαµβανόµενες ενέργειές σας και εξαλείψτε το µη παραγωγικό και
επίπονο χρόνο εργασίας.

ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΨΕΩΝ
∆ΟΜΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

∆είτε τα δεδοµένα σας όπως επιθυµείτε, σχεδιάζοντας και χρησιµοποιώντας πολλαπλές διαφορετικές “όψεις” της επιχειρησιακής πληροφορίας.

∆ιακινήστε ηλεκτρονικά τα έγγραφα µέσω πρότυπων ροών εργασίας και παρακολουθήστε τη
διεκπεραίωση των διαδικασιών.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

∆ιαχείριση Υποθέσεων
Η διαχείριση των Υποθέσεών σας γίνεται οργανωµένα

Ανεξάρτητα µε το αντικείµενο της επιχείρησης, οι εργαζόµενοι οµαδοποιούν
και εντάσσουν έγγραφα βάση κοινών εννοιολογικών κριτηρίων σε φυσικούς
φακέλους. Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III προσοµοιώνει την παραπάνω ενέργεια µε την ύπαρξη της ηλεκτρονικής δοµής “Υπόθεση”, ως βασική
λειτουργικότητα.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Συσχέτιση Εγγράφων
& Πληροφορίας
• Κατάργηση Φυσικών Φακέλων
• Εύκολη & Ταχύτατη Ανάκτηση
• Μείωση Αποθηκευτικού Χώρου
• Ηλεκτρονική ∆ιακίνηση
ολόκληρων φακέλων
χωρίς κόπο και χρόνο.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Ηλεκτρονική Ροή εργασιών
“Κινηθείτε ηλεκτρονικά”

Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον για τη
διαχείριση των εργασιών σας καθώς και για τη σχεδίαση πρότυπων επαναχρησιµοποιήσιµων ροών εργασίας.

ΕΥΚΟΛΗ ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εγκρίνετε, αναθέστε και διεκπεραιώστε ενέργειες για τα διάφορα βήµατα των επιχειρησιακών σας
διαδικασιών µε λίγα µόνο κλικ. ∆ιεκπεραιώστε τις εργασίες σας ακόµα και όταν είστε µακριά από
το γραφείο.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
Σχεδιάστε τις ηλεκτρονικές διαδικασίες σας µέσα από γραφικό
περιβάλλον.
Επεξεργαστείτε
βήµατα, ενέργειες, ρόλους, χρόνους και έγγραφα χωρίς ιδιαίτερες απαιτούµενες γνώσεις και
“τρέξτε” τις διαδικασίες πλέον
ηλεκτρονικά.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
Επιλέξτε όλες τις παραµέτρους κατά την εκτέλεση των ροών εργασίας. ∆ροµολογήστε έγγραφα και
υποθέσεις µε αυτόµατο και χειροκίνητο τρόπο.
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

Ηλεκτρονικές Νησίδες Πληροφορίας
∆ιασυνδέστε την οργανωτική σας δοµή όπου και αν βρίσκεται

Θέτοντας σε εφαρµογή το λογισµικό Πάπυρος Millennium III σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού σας περιβάλλοντος διασφαλίζετε µικρούς χρόνους
διεκπεραίωσης εργασιών και επιτυγχάνετε άµεση διάχυση της πληροφορίας.
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∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ

∆ιαχείριση Γνώσης
Μεταφέρετε γνώση και εµπειρίες σε όλο το ανθρώπινο ∆υναµικό

Χρησιµοποιήστε την Ηλεκτρονική ∆ιαχείριση Γνώσης που προσφέρει το σύστηµα Πάπυρος Millennium III και επωφεληθείτε σε όλα τα επίπεδα του εργασιακού σας περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήµατα

“ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ”
ΤΗ ΓΝΩΣΗ
Χρησιµοποιήστε το σύστηµα Πάπυρος Millenium III για να µετατρέψετε την αδόµητη πληροφορία
σε δοµηµένη, κάνοντάς την διαθέσιµη προς όλους.

ΑΥΞΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μεταφέρετε συστηµατικά µε εύκολο και γρήγορο τρόπο τεχνογνωσία επιτυγχάνοντας αύξηση
της αποτελεσµατικότητας.

- Μείωση Ρίσκου
- Βελτίωση Λήψης
Αποφάσεων
- Ενδυνάµωση Συνεργασιών
- ∆ραµατική βελτίωση στη
µεταφορά τεχνογνωσίας
- Αρτιότερη διαχείριση
αλλαγών
- Σχεδιασµός νέων
επιχειρησιακών µοντέλων
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ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ
Αυξήστε το γνωσιακό σας φάσµα
από την πληροφορία που διαχέεται µέσω του Πάπυρος Millennium III και λάβετε καλύτερες
αποφάσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Υψηλή Τεχνολογία
Επενδύστε σε: Ταχύτητα - Προσαρµοστικότητα - Ασφάλεια

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III εκµηδενίζει τους χρόνους αρχειοθέτησης και διαχείρισης εργασιών στηριζόµενο
στη Μodular αρχιτεκτονική του και στη διαρκή βελτιστοποίηση των δοµών του σε βάθος χρόνου δύο (2) δεκαετιών.
Εξοικονοµήστε χρόνο και ενέργεια εκµεταλλευόµενοι την ταχύτητα της εφαρµογής κατά τη διαχείριση Εγγράφων και
∆εδοµένων.

Πάπυρος R6
Technologies
Usage
•C++, C#
•J2EE
•JSP
•JSF

ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
•ODBC

Βασισµένο στα αισθητικά πρότυπα των Windows και των
Web 2.0 εφαρµογών, η χρήση του συστήµατος Πάπυρος
Millennium III αποτελεί µια ευχάριστη εµπειρία µέσα από ένα
πλήρως ελληνικό περιβάλλον χρήστη που προσφέρει onLine βοήθεια, wizards και υψηλή ευχρηστία.

•OLE DB
•COM
•XML
•Sockets

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
•PKI

Ο διαχωρισµός των δεδοµένων από την επιχειρησιακή λογική και η υποστήριξη όλων των σύγχρονων προτύπων
ασφάλειας πληροφοριακών συστηµάτων, εγγυώνται την
ασφάλεια των εγγράφων και δεδοµένων σας. Καθορίστε το
πλαίσιο ασφαλείας, εύκολα και γρήγορα, εκµηδενίζοντας
τις συνέπειες της απώλειας εγγράφων.

•WebDAV
•.net API
•Java API

∆ιαφορά στην Ταχύτητα
Οι µέσοι χρόνοι αναζήτησης είναι:
Για ένα (1) φυσικό έγγραφο: 3 Min.
Για ένα (1) ηλεκτρονικό έγγραφο: 3 Sec.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

Ολοκλήρωση
Αυξήστε την αποδοτικότητα της υποδοµής σας

Με δεδοµένη τη σηµαντικότατη παρουσία των εγγράφων στις επιχειρησιακές
διαδικασίες, η διασύνδεση του λογισµικού διαχείρισης εγγράφων µε τρίτες
εφαρµογές γραφείου είναι απολύτως αναγκαία.
Πάπυρος R6
Integration
Technologies
•Web Services

∆υνατότητες:
OFFICE APPLICATIONS
Αρχειοθετήστε και αναζητήστε έγγραφα απευθείας από τα πρωτογενή περιβάλλοντα των εφαρµογών του Office.

•RDBMS Interfacing

WEB SERVICES
•Sockets

•SOAP

Αξιοποιήστε τη λειτουργικότητα των web εφαρµογών σας µε τη διασύνδεσή
τους µε το σύστηµα Πάπυρος και δηµουργήστε µια “Κεντρική δεξαµενή
εγγράφων”.

•RFC Calls

RDBMS INTEGRATION
•XML

Χρησιµοποιήστε τα υφιστάµενα δεδοµένα σας και διασυνδέστε τα µε
έγγραφα και διαδικασίες του συστήµατος Πάπυρος Millennium III.
•COM

•.net API

•Java API
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API
Η χρήση του Πάπυρος APΙ καθιστά εφικτή τη διασύνδεση του λογισµικού
Πάπυρος Millennium III µε κάθε τρίτο σύστηµα που υποστηρίζει τα
σύγχρονα πρότυπα διαλειτουργικότητας.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

∆ιαλειτουργικότητα
& Ψηφιακές Υπογραφές
Επιχειρήστε το επόµενο βήµα...

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισµικού Πάπυρος Millennium ΙΙΙ µπορείτε εύκολα να πραγµατοποιήσετε το όνειρο του “Ψηφιακού Γραφείου”.
ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ
Η υποστήριξη του Πλαισίου ∆ιαλειτουργικότητας, σας δίνει τη
δυνατότητα της πλήρους ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων τόσο
στην ενδοεπιχειρησιακή σας
διάρθρωση όσο και µε τρίτες
δοµές και εξωτερικούς φορείς.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Το µοντέλο της ηλεκτρονικής διακίνησης εκµηδενίζει το κόστος
για τη δηµιουργία, τήρηση και
ανταλλαγή εγγράφων.

Πλεονεκτήµατα
Ηλεκτρονικές Εγκρίσεις
Ασφάλεια ∆εδοµένων
Μείωση Χαρτιού
Αποµακρυσµένες Εγκρίσεις

Επιστηµονικές έρευνες δείχνουν
ότι η συνεργασία των φορέων µε
ηλεκτρονικό
και
αυτοµατοποιηµένο τρόπο, επιφέρει µείωση
κόστους µέχρι 45% και µείωση
χρόνου έως και 90%.

ΙΣΧΥΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η χρήση ψηφιακής υπογραφή
σας παρέχει πολύ µεγαλύτερο
βαθµό ασφάλειας σε σχέση µε τη
φυσική υπογραφή.
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Εφαρµογές
∆είτε διάφορες περιπτώσεις εφαρµογής της Τεχνολογικής Πλατφόρµας Πάπυρος Millennium III

Οι εφαρµογές του λογισµικού Πάπυρος Millennium ΙΙΙ µπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε επιχειρησιακή σας ανάγκη που σχετίζεται µε έγγραφα
και διαδικασίες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
∆ιαχείριση Εγγράφων Πρωτοκόλλου
∆ιαχείριση Νοµικών Υποθέσεων
Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας
∆ιαχείριση Ιστορικού Αρχείου
∆ιαχείριση ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων
∆ιαχείρισηΥποθέσεων & Εγγράφων

∆ιαχείριση Εγγράφων Έργων
∆ιαχείριση Ιατρικών Φακέλων
∆ιαχείριση Φαρµακευτικού Προϊόντος
Ροή Νοµοθετικού Έργου
∆ιαχείριση Παραστατικών
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση
Υποστήριξη Συστήµατος Ποιότητας

...καθώς και οποιαδήποτε επιχειρησιακή λειτουργία που
σχετίζεται µε Έγγραφα και ∆ιαδικασίες...
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∆ιαχείριση Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Εφαρµόστε ηλεκτρονικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης εγγράφων

Case Study
Αντικαταστήστε το χειρόγραφο σύστηµα πρωτοκόλλησης και αποφύγετε όλα τα προβλήµατα
και τους κινδύνους της φυσικής αρχειοθέτησης
και διακίνησης εγγράφων.

Τµήµα ∆ιεκπεραίωσης
Αλληλογραφίας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Η ηλεκτρονική διαχείριση παρέχει:
Άµεση πρόσβαση στα επιχειρησιακά έγγραφα είτε
µέσα από το δίκτυο της επιχείρησης είτε µέσω Internet.
Ενοποίηση των "νησίδων" της επιχειρησιακής πληροφορίας σε µία ενιαία αποθήκη "επιχειρησιακής
γνώσης".
Εύκολη και ασφαλής αποθήκευση και διαχείριση
κρίσιµης πληροφορίας.
Λήψη των αποφάσεων βασισµένη στις πιο πρόσφατες
και έγκυρες πληροφορίες, µέσω µηχανισµών αναζήτησης των αποθηκευµένων πληροφοριών.
Συντονισµός των επιχειρησιακών διαδικασιών και
ευκολότερη τήρηση προθεσµιών.
Βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος µέσω του
περιορισµού της διακίνησης χαρτιού.

Η φυσική διακίνηση των εγγράφων µεταξύ του
προσωπικού είναι διαδικασία χρονοβόρα,
Έγγραφα διπλό-καταχωρούνται και διπλό-πρωτοκολλούνται από διαφορετικές πηγές (email,
fax, ταχυδροµείο, courrier κτλ),
Η ταυτόχρονη διανοµή ενός εγγράφου σε περισσότερους από έναν υπαλλήλους προϋποθέτει τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού φυσικών
αντιγράφων (φωτοαντίγραφα),
Η αρχειοθέτηση των εγγράφων πρωτοκόλλου
απαιτεί σηµαντικό χώρο αποθήκευσης καθώς
και σχετικά αργές διαδικασίες αναζήτησης και
ανάκλησής τους από το φυσικό αρχείο,
Απώλεια εγγράφων λόγο του χειρισµού µεγάλου όγκου αλληλογραφίας και διακίνησης
µεταξύ πολλών εργαζοµένων,
∆υσχερής παρακολούθηση των χρονοδιαγραµµάτων διεκπεραίωσης.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
∆υνατότητα εισαγωγής εγγράφων από σαρωτές, email και fax ώστε να χρησιµοποιούνται
µόνο ψηφιακά αντίγραφα εγγράφων,
Αρχειοθέτηση µε χρήση κατάλληλης φόρµας
της εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας,
Εκτύπωση αποδεικτικού κατάθεσης,
Ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων µε διαδικασία δροµολόγησης χρέωσης στους
αρµόδιους χειριστές,
Αναζήτηση µε διάφορους συνδυασµούς κριτηρίων που επιλέγει ο χρήστης,
∆ιαχείριση εκδόσεων όταν επέρχονται αλλαγές
στο περιεχόµενο των εγγράφων.
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∆ιαχείριση Νοµικών Υποθέσεων
Αποφύγετε την επίπονη ∆ιαχείριση και Εποπτεία των Νοµικών Υποθέσεων

Case Study
∆ιεύθυνση Νοµικών
Υπηρεσιών
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συνεχώς αυξανόµενος όγκος εγγράφων,
∆ιατήρηση πολλών φυσικών αποθηκευτικών
χώρων,
∆ύσκολη αρχειοθέτηση και αναζήτηση των
στοιχείων και των εγγράφων,
∆υσκολία διάθεσης των εγγράφων αλλά και
των στοιχείων των υποθέσεων στους χειριστές
δικηγόρους, όταν απαρτίζουν οµάδες εργασίας,
Οργάνωση και συνδυασµός του συνόλου των
εγγράφων και των στοιχείων µιας υπόθεσης,
Χρονοβόρα και δύσκολη παρακολούθηση της
εξέλιξης µιας υπόθεσης,
∆υσκολία στην τήρηση των χρονικών ορίων
διεκπεραίωσης.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Καταχώριση στοιχείων για υποθέσεις και πρόσωπα που σχετίζονται µε µια υπόθεση,
∆ιασύνδεση πληροφοριακών στοιχείων συστήµατος (υποθέσεων, προσώπων κλπ) µε εισαχθέντα έγγραφα,
Αναθέσεις εργασίας σε άλλους χειριστές,
Ενηµέρωση χειριστών για εκκρεµείς ενέργειες
και την εξέλιξη των υποθέσεων,
Ευέλικτη και συνδυαστική αναζήτηση εγγράφων βάση περιεχοµένου,
Παραγωγή νέων εγγράφων από καταχωρηµένα
πρότυπα ή και άλλα έγγραφα που χρησιµοποιούνται ως οδηγοί,
∆ηµιουργία βάσης δεδοµένων γνώσης µε συγγράµµατα, άρθρα, µελέτες κ.λπ. για έρευνα και
άµεση αναφορά κατά την προετοιµασία των
υποθέσεων.
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Το σύστηµα Πάπυρος παρέχει ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης Νοµικών Υποθέσεων ειδικά
παραµετροποιηµένο για την κάλυψη των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων και των χρονοβόρων
διαδικασιών διαδικασιών:
Ευκολία στην τήρηση οργανωµένων πληροφοριών και
εγγράφων που αφορούν υποθέσεις του γραφείου
χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες.
∆ιαθεσιµότητα των εγγράφων και των στοιχείων ανά
πάσα στιγµή ταυτόχρονα σε όλους τους χειριστές των
υποθέσεων.
∆ιευκόλυνση της οµαδικής εργασίας και παράλληλη
καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών που εκτελέστηκαν για κάθε υπόθεση.
Ενηµέρωση των χειριστών από το σύστηµα για
εκκρεµείς ενέργειες και την εξέλιξη των υποθέσεων.
∆υνατότητα τήρησης ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης
τίτλων, άρθρων, µελετών κ.α. για έρευνα και άµεση
αναφορά κατά την προετοιµασία των υποθέσεων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κωδικοποίηση Νοµοθεσίας
Ενηµερωθείτε για το τρέχον νοµικό καθεστώς µε εξαιρετική ευκολία

Case Study
Αξιοποιώντας τις πολυάριθµες δυνατότητες της
τεχνολογικής πλατφόρµας Πάπυρος Millennium
III παρέχεται λύση για την κωδικοποίηση & αρχειοθέτηση της νοµοθεσίας, εύκολα και αποτελεσµατικά.

ΑΝΑΓΚΕΣ

Αναλυτικότερα η προσφερόµενη λύση παρέχει:

Οι δύο κυριότερες ανάγκες που καλύπτει η κωδικοποίηση νοµοθεσίας είναι:

Ψηφιακή κωδικοποίηση νοµοθεσίας µε πρότυπες
δοµές και διευκολύνσεις για την καταγραφή και την
αποτύπωση της τρέχουσας νοµοθετικής κατάστασης.
∆υνατότητες αναδόµησης της νοµικής πληροφορίας
βάση το θεµατικό περιεχόµενο της, συντηρώντας παράλληλα αρθρωτά και πολυεπίπεδα θεµατικά ευρετήρια.

∆ιεύθυνση Νοµικών
Υπηρεσιών

1. ∆ηµιουργία θεµατικού, εννοιολογικού
πλαισίου για την αποτύπωση της νοµικής
πληροφορίας µε θεµατικά κριτήρια.
2. ∆ιαχείριση των µεταβολών την νοµικής πληροφορίας (καταργήσεις άρθρων και νόµων,
προσθήκες, µεταβολές, κτλ).
Άµεσα ενδιαφερόµενοι για τις δυνατότητες που
παρέχει η κωδικοποίηση της νοµοθεσίας είναι
τόσο τα υπουργεία, τα δικηγορικά γραφεία όσο
και τα τµήµατα κοινοβουλευτικού ελέγχου των
δηµόσιων οργανισµών.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ

∆ιευκόλυνση στην ανεύρεση της ζητούµενης πληροφορίας µε πολυδιάστατα µοντέλα χαρακτηρισµού.
Μείωση του φόρτου έργασίας για την κωδικοποίηση
και την διαχείριση µεταβολών της Νοµοθεσίας.
Ψηφιακή διαχείριση της ισχύουσας νοµοθεσίας µε
ωφέλεια την παροχή ποιοτικής και επίκαιρης πληροφόρησης.

Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας µε βάση θεµατικές ενότητες. ∆ηµιουργία και συντήρηση ενός
θεµατικού ευρετηρίου το οποίο είναι αρθρωτό
και πολυεπίπεδο.
Παραγωγή και αναδόµηση της νοµικής πληροφορίας βάσει θεµατικού περιεχοµένου,
Συσχέτιση νοµοθετηµάτων και άρθρων τόσο
στο θεµατικό ευρετήριο όσο και στη πρωτογενή
νοµική πληροφορία,
Συντήρηση και ενηµέρωση της υπάρχουσας
δοµής θεµατικών ενοτήτων µε νέα νοµοθετήµατα, άρθρα και µεταβολές,
Αναζήτηση µε θεµατικές ενότητες,
Αναζήτηση µε κριτήρια σχετιζόµενα µε την πρωτογενή πληροφορία.
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∆ιαχείριση Ιστορικού Αρχείου
∆ιαχειριστείτε το Ιστορικό σας αρχείο χωρίς προβλήµατα

Case Study
Ιστορικό Αρχείο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μεγάλος και δύσχρηστος όγκος αρχείου,
∆ιατήρηση πολλών και διαφορετικών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων,
Φθορά υλικού από το χρόνο, τις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης και τη χρήση,
∆ύσκολη και χρονοβόρα ταξινόµηση, αρχειοθέτηση και αναζήτηση υλικού,
Περιορισµένη και δύσκολη πρόσβαση από
ερευνητές,
Αποκλεισµός µέρους του υλικού από το ευρύ
κοινό.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης του υλικού που διαθέτουν τα ιστορικά αρχεία,
Κατάλληλες και επιστηµονικά ορθές δοµές αρχειοθέτησης για το χαρακτηρισµό του υλικού,
Ενιαίος τρόπος χαρακτηρισµού του υλικού για
αποφυγή «πρωτοβουλίας» χαρακτηρισµού που
δεν ανταποκρίνεται σε αυτό,
Ταχύτατη αναζήτηση στο υλικό του αρχείου
µέσα σε δευτερόλεπτα,
∆ιάθεση όλου ή µέρους του υλικού, µε προϋποθέσεις, στο Internet,
Εύκολη πρόσβαση ερευνητών, µαθητών και επισκεπτών τόσο από το χώρο των αρχείων όσο
και από το internet,
Παραγωγή αντιγράφων ασφαλείας του αρχείου
είναι εύκολη και οικονοµική,
Μείωση της φθοράς του υλικού λόγω φύλαξης
σε σύγχρονα µέσα αποθήκευσης.
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Το λογισµικό Πάπυρος Millennium III σας δίνει
τη δυνατότητα οργάνωσης και συντήρησης του
ιστορικού σας αρχείου παρέχοντας µέσα από
ένα ενιαίο περιβάλλον τόσο την παρακολούθηση ιστορικών γεγονότων όσο και τη διαχείριση και εποπτεία των εγγράφων και του
οπτικο-ακουστικού υλικού (φωτογραφίες, ηχητικά ντοκουµέντα, βίντεο κτλ).

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαχείριση ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων
Οργανώστε το αρχείο σας µε τις δυνατότητες των εφαρµογών Πάπυρος Millennium III

Case Study
∆ιαχειριστείτε ηλεκτρονικά τα πολυάριθµα έγγραφα των ∆ιαγωνισµών και των Συµβάσεων και
επωφελειθείτε από την:
Οργανωµένη τήρηση στοιχείων και εγγράφων διαγωνισµών και συµβάσεων.
Παρακολούθηση της εξέλιξης διαγωνισµών και
συµβάσεων.
Κοινή χρήση από οµάδες χρηστών.
Παραγωγή ενηµερωτικών αναφορών και σχετικών
στατιστικών στοιχείων.

∆ιεύθυνση
Προµηθειών
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συνεχώς αυξανόµενος όγκος εγγράφων που
διαχειρίζεται καθηµερινά το προσωπικό,
∆ύσκολη παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισµών και των συµβάσεων,
Χρονοβόρα αναζήτηση και ανάκτηση τόσο πληροφοριών όσο και εγγράφων,
Απώλεια στοιχείων και εγγράφων λόγω του
µεγάλου όγκου,
Κακός συντονισµός εργασιών εµπλεκοµένων
αρµοδίων υπαλλήλων,
Μεγάλος αριθµός προσωπικού που διαχειρίζεται διαγωνισµούς και συµβάσεις.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
∆ηµιουργία ηλεκτρονικής δοµής υπόθεσης ∆ιαγωνισµού και Σύµβασης µε ταυτόχρονη απόδοση σχετικών χαρακτηριστικών στοιχείων,
Ψηφιακή αρχειοθέτηση των εγγράφων µε
χρήση εξειδικευµένων φορµών για τους διαγωνισµούς και τις συµβάσεις αντίστοιχα,
Ενηµέρωση της φάσης εξέλιξης διαγωνισµού
κατά τη διάρκεια της οποίας πραγµατοποιούνται
διάφοροι έλεγχοι,
∆ιασύνδεση πληροφοριακών στοιχείων διαγωνισµού ή σύµβασης µε εισαχθέντα έγγραφα,
Ενηµέρωση χρηστών για στοιχεία που εκκρεµούν και κρίνονται απαραίτητα ή και καθοριστικά για την εξέλιξη µιας φάσης
αξιολόγησης,
Κοινή χρήση και παρακολούθηση εξέλιξης από
οµάδες χρηστών,
Προβολή της δοµής υπόθεσης διαγωνισµού,
σύµβασης και όλων των ενταγµένων εγγράφων.
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∆ιαχείριση Υποθέσεων & Εγγράφων
Έγγραφα και δεδοµένα, όλα συγκεντρωµένα

Case Study
∆ιεύθυνση
Ανθρωπίνου
∆υναµικού
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συνεχώς αυξανόµενο πλήθος εγγράφων από
πολυδιάστατα επιχειρηµατικά σχήµατα,
∆ιατήρηση πολλών και διαφορετικών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων µε συνέπειες στο χρόνο
και στο κόστος λειτουργίας,
Φθορά ή απώλεια κρίσιµων εγγράφων,

Η χρήση του συστήµατος Πάπυρος έχει απτά
αποτελέσµατα που αντικατοπτρίζονται άµεσα
στην καθηµερινή λειτουργία των εταιρικών
δοµών, προσφέροντας πλεονεκτήµατα όπως:
Αποθήκευση και ασφάλεια εγγράφων και δεδοµένων
µε σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές που διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη διαθεσιµότητά τους.
Αποτελεσµατική και ενιαία διαχείριση δοµών οργάνωσης (ταξινόµηση εγγράφων) ανά όµιλο και εταιρία.

∆υσχερής και χρονοβόρα οργάνωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων,
Περιορισµένες δυνατότητες αναζήτησης και
ανάκτησης των εγγράφων,
∆ύσκολη πρόσβαση των στελεχών στο σύνολο
των εγγράφων, ιδίως για τα πολυδιάστατα
σχήµατα (όµιλοι-θυγατρικές),
Αδυναµία αποµακρυσµένης πρόσβασης των
στελεχών στα έγγραφα.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων
των εντύπων που καταφθάνουν από άλλους φορείς (π.χ. πιστοποιητικά λειτουργίας),
∆ιαχείριση δοµών οργάνωσης και ταξινόµησης
µε βάση το επιχειρηµατικό σχήµα (σχέσης
µεταξύ των οµίλων και των θυγατρικών εταιρειών τους),
Πρότυπη δοµή φακέλων στους οποίους τελικά
τοποθετούνται και οργανώνονται τα έγγραφα.
Οι φάκελοι αποτελούν ουσιαστικά µεγάλες ενότητες εγγράφων (Sections) π.χ. Συµβόλαια, Πιστοποιητικά).
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Ταχύτατη αναζήτηση σε µεγάλο πλήθος επιχειρησιακών εγγράφων.
Εύκολη, άµεση πρόσβαση και ανάκτηση εγγράφων
από τοπικά και αποµακρυσµένα σηµεία.
Ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που διασφαλίζει την πρόσβαση στα επιχειρησιακά έγγραφα σε εξουσιοδοτηµένους χρήστες.
Ευέλικτοι µηχανισµοί αναζήτησης των αποθηκευµένων πληροφοριών προσφέρουν πρόσβαση µε
ταχύτητα και ασφάλεια σε όλα τα έγγραφα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαχείριση Εγγράφων Έργων
Ηλεκτρονικοί χειρισµοί για έγγραφα Πελατών και Έργων

Case Study
Χρησιµοποιήστε αποτελεσµατικά και άµεσα την
οργάνωση πληροφοριών και εγγράφων έργων
που παρέχει η τεχνολογική Πλατφόρµα Πάπυρος Millennium III.

∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού
& ∆ιαχείρισης Έργων
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Για τη διαχείριση των έργων η προσφερόµενη λύση
πραγµατοποιείται σε δύο επίπεδα:
Υπόθεση Έργου
Η ηλεκτρονική δοµή “Υπόθεση Έργου” περιλαµβάνει
όλα τα έγγραφα και γενικότερα τα αρχεία που αφορούν το έργο σε όλα τα στάδια εξέλιξής του.

Απώλεια εγγράφων λόγω κακής ή εσφαλµένης
αρχειοθέτησης, οργάνωσης και ταξινόµησης
τους,
∆ιατήρηση διαφορετικών χώρων αποθήκευσης,
τις περισσότερες φορές σε αποµακρυσµένα και
αποµονωµένα σηµεία µεταξύ τους,
∆ύσκολη και χρονοβόρα ανάκτηση των εγγράφων,
∆υσχέρεια στη διαχείριση εξουσιοδοτήσεων
πρόσβασης,
Ελλιπής αρχειοθέτηση και οργάνωση σε επίπεδο πληροφοριών, έργων και εγγράφων,

Υπόθεση Φορέα
Η ηλεκτρονική δοµή “Υπόθεση Φορέα” περιλαµβάνει
όλες τις Υποθέσεις Έργου που έχουν δηµιουργηθεί
για το Φορέα (Πελάτης, Αναθέτων, Τελικός ∆ικαιούχος Έργου, κτλ).

Αδυναµία αποµακρυσµένης πρόσβασης των
εµπλεκόµενων σε πληροφορίες έργων και σχετικά έγγραφα.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
∆ηµιουργία Υποθέσεων Φορέα και Έργου µε καθορισµένη πρότυπη οργάνωση δοµών,
Αυτόµατη σύνδεση Υπόθεσης Έργου µε Υπόθεση Φορέα-Τελικού ∆ικαιούχου,
Ψηφιοποιηµένη τήρηση και πρόσβαση σε όλα
τα σχετικά µε το κάθε έργο έγγραφα και πληροφορίες,
Καθορισµός χαρακτηριστικών των εγγράφων µε
χρήση φορµών αρχειοθέτησης,
Οι υποθέσεις έργων και τα έγγραφα, διακινούνται ηλεκτρονικά σε όλο το εµπλεκόµενο προσωπικό που διαχειρίζεται τα έργα,
Παρακολούθηση των χρονικών οροσήµων
(deadlines) που υφίστανται στα έργα,
Ασφαλής πρόσβαση των µελών µίας οµάδας
εργασίας.
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαχείριση Ιατρικών Φακέλων
Χειριστείτε οργανωµένα τα ευαίσθητα ∆εδοµένα

Case Study
Τµήμα
Ιατρικού Αρχείου
Κλινικής
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το σύστηµα Πάπυρος Millennium III διασφαλίζει
την ακεραιότητα και ευκολία χειρισµού του Ιατρικού Αρχείου, προσφέροντας:
Αυτοµατοποιηµένη ενηµέρωση του αρµόδιου ιατρικού προσωπικού για την κατάσταση των ασθενών.

∆υσκολία στην αποτίµηση της συνολικής εικόνας του ασθενούς,
Χειροκίνητες διαδικασίες ενηµέρωσης του ιατρικού φακέλου του ασθενούς,
∆ιατήρηση πολλών και διαφορετικών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων µε συνέπειες στο χρόνο
και στο κόστος λειτουργίας του Νοσοκοµείου,
Φθορά ή απώλεια κρίσιµων και ευαίσθητων εγγράφων,
∆υσχερής και χρονοβόρα οργάνωση, ταξινόµηση
και αρχειοθέτηση εγγράφων ασθενών,
Περιορισµένες δυνατότητες αναζήτησης και
ανάκτησης στο ιατρικό αρχείο,
∆ύσκολη πρόσβαση των στελεχών στο Ιατρικό
Φάκελο.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων
των εντύπων που αφορούν τον ασθενή (ακτινογραφίες, τοµογραφίες, ιατρικές εξετάσεις, καταστάσεις υγείας κτλ) ,
Πρότυπη δοµή φακέλων Ιατρικού Φακέλου
στους οποίους τελικά τοποθετούνται και οργανώνονται τα έγγραφα,
Εννιαία διασύνδεση µε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του Νοσοκοµείου,
Κατάργηση των φωτοτυπειών µέσω ηλεκτρονικών δροµολογίσεων,
Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ενηµέρωσης του ιατρικού προσωπικού.
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Ταχύτατη ανάκτηση ιατρικών εγγράφων και πληροφοριών µε χρήση απλών ή σύνθετων αναζητήσεων.
∆ραµατική µείωση της πιθανότητας απώλειας εγγράφων ασθενών.
Ασφάλεια πληροφορίας και εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδοµένα.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαχείριση Φαρµακευτικού Προϊόντος
Επεξεργαστείτε εύκολα την πληθώρα εγγράφων του φαρµακευτικού κύκλου

Case Study
Το σύστηµα Πάπυρος Millennium III µέσω κατάλληλης παραµετροποίησης παρέχει:
Ολοκληρωµένο περιβάλλον για την οργάνωση των εγγράφων και διαδικασιών των Φαρµακευτικών Προϊόντων.

∆ιεύθυνση
Ρυθµιστικών Θεµάτων
Φαρµακοβιοµηχανίας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Αποτελεσµατικότερη επιχειρησιακή δράση και παράλληλη µείωση των χρόνων ανταπόκρισης σε χρονικά
ορόσηµα διαδικασιών.
∆ιάχυση της πληροφορίας σε όλη την οργανωτική δοµή
της Φαρµακοβιοµηχανίας ακόµη και όταν αυτή είναι διάσπαρτη σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
Μείωση του κόστους λόγω της σηµαντικής µείωσης (ή
κατάργησης) της φυσικής διακίνησης των εγγράφων.

∆ιαρκώς αυξανόµενος όγκος αλληλογραφίας
µε προβληµατική διαχείριση λόγω επαναλαµβανόµενων διαδικασίων µε φορείς Πιστοποίησης
Φαρµάκων,
Τεράστιες δαπάνες σε φωτοαντίγραφα λόγω
πολλαπλής χρήσης των εγγράφων φαρµάκων
σε διάφορα τµήµατα της Φαρµακοβιοµηχανίας,
∆ιατήρηση πολλών και διαφορετικών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων µε ιδιαίτερο υψηλό κόστος σε βάθος χρόνου,
∆υσχερής και χρονοβόρα οργάνωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων
φαρµάκων,
Περιορισµένες δυνατότητες αναζήτησης και
ανάκτησης στο αρχείο.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ

Απλούστευση των διαδικασιών αξιοποιώντας το πρότυπο ECTD.

Χρήση του διεθνές προτύπου ECTD,
Εισαγωγή, µε διαδικασία ψηφιοποίησης, όλων
των εντύπων που αφορούν το Φαρµακευτκό
Προϊόν από την Έρευνα µέχρι την τελικά διάθεσή του στην Αγορά,
Ενιαία διασύνδεση µε ευρέως διαδεδοµένες
εφαρµογές Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας και
Φαξ,
Χρήση πρότυπης δοµής “Φαρµακευτικός Φάκελος” όπου τοποθετούνται και οργανώνονται τα
έγγραφα και τα σχετικά δεδοµένα,
Κατάργηση των φωτοτυπιών µέσω ηλεκτρονικών
δροµολογήσεων,
Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ενηµέρωσης του
εµπλεκοµένων για το status και τα χρονικά περιθώρια σε όλα τα στάδια των διαδικασιών παραγωγής, έγκρισης και πώλησης φαρµάκων.
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ροή Νοµοθετικού Έργου
Εφαρµόστε ηλεκτρονικές διαδικασίες επεξεργασίας του Νοµοθετικού Έργου

Case Study
Το σύστηµα Πάπυρος Millennium III διασφαλίζει
την οµαλή διεξαγωγή και εποπτεία της Ροής
Νοµοθετικού Έργου, προσφέροντας:

∆ιεύθυνση
Επεξεργασίας
Νοµοσχεδίων

Αυτοµατοποίηση της ∆ιαδικασίας Παραγωγής, ∆ιαχείρησης, Αρχειοθέτησης και ∆ιάχυσης της Νοµοθεσίας.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Αδυναµία συλλογικής
Νοµοθετικού Έργου,

επεξεργασίας

του

Περιορισµένη παρακολούθηση της διαδικασίας
εγκρίσεων,
Ιδιαίτερα αυξηµένος όγκος εγγράφων λόγω πολλαπλών σχεδίων και πολυάριθµων εκδόσεων,
Μεγάλοι χρόνοι διεκπεραίωσης εργασιών λόγω
φυσικής διακίνησης,
Ιδιαίτερα χρονοβόρα ανάκτηση εγγράφων
νοµοθεσίας λόγω της φυσικής τους αρχειοθέτησης και του ιδιαίτερα µεγάλου όγκου.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Συλλογική επεξεργασία Νοµοθετικού Έργου
(νοµοθετηµάτων, Αποφάσεων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων, Αιτήσεων Ακύρωσης, Εγκυκίων κλπ) µε
βάση προκαθορισµένες ροές, εργασίες και ρόλους,
∆ιαχείριση των σχεδίων των νοµοθετηµάτων σε
ηλεκτρονική µορφή (κείµενα, εικόνες, σχέδια),
Καθορισµός της ροής των εγκρίσεων, της προώθησης και του σχολιασµού των νοµοθετηµάτων,
Προώθηση και παρακολούθηση της νοµοτεχνικής επεξεργασίας των σχεδίων νόµων, των διαταγµάτων και των κανονιστικών αποφάσεων,
Ενηµέρωση του σχεδίου του νοµοθετήµατος και
τήρηση όλων των διαδοχικών εκδόσεών του, παρέχοντας έτσι πλήρες ιστορικό αναθεωρήσεων,
Τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου υπόθεσης µε δυνατότητα αρχειοθέτησης όλων των σχετικών εγγράφων για κάθε Νοµοθετικό Έργο.
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Παρακολούθηση της κατάστασης και του σηµείου
ελέγχου κάθε νοµοθετήµατος.
Συντονισµός εµπλεκόµενου ανθρώπινου δυναµικού.
∆ιασφάλιση της τήρησης ∆ιαδικασιών & Χρονοδιαγραµµάτων.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

∆ιαχείριση Παραστατικών
Αυξήστε την αποτελεσµατικότητα του Λογιστηρίου σας

Case Study
Αρχειοθετήστε µε χρήση του συστήµατος Πάπυρος τα παραστατικά της εταιρικής σας δοµής
και αξιοποιήστε τα ολοκληρωµένα και µέσω του
πληροφοριακού συστήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης (ERP).

Τµήµα
Λογιστηρίου

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Κερδίστε χρόνο αποφεύγοντας τις αναζητήσεις
σε παραστατικά και φυσικούς φακέλους, ενώ
ταυτόχρονα διασφαλίστε την ακεραιότητα τους
εκµηδενίζοντας τις πιθανότητες απώλειας και
καταστροφής.

∆ιαρκώς αυξανόµενος όγκος παραστατικών,
Χρονοβόρες διαδικασίες συγκέντρωσης των
παραστατικών, ειδικότερα σε διαρθρωµένες
εταιρικές δοµές,
∆ιατήρηση πολλών και διαφορετικών φυσικών
αποθηκευτικών χώρων µε ιδιαίτερο υψηλό κόστος σε βάθος χρόνου,
∆υσχερή οργάνωση, ταξινόµηση και αρχειοθέτηση των παραστατικών,
Εξαιρετικά µεγάλο κόστος κατά την αναζήτηση
των εγγράφων του λογιστηρίου,
Μη δοµηµένη διασύνδεση µεταξύ εγγράφου
και Λογιστικών Εγγράφων.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Ολοκλήρωση του συστήµατος Πάπυρος µε
εφαρµογές Λογιστικής ∆ιαχείρισης για την ενιαία διαχείριση των εγγράφων λογιστηρίου,
Πρότυπες δοµές αρχειοθέτησης παραστατικών,
Αυτοµατοποιηµένοι µηχανισµοί διασύνδεσης
παραστατικών µεταξύ τους (π.χ σε επίπεδο
προµηθευτή - πελάτη, οικονοµικό έτος),
Λήψη παραµετροποιηµένων αναφορών,
Ψηφιοποίηση παραστατικών µε ή χωρίς τη χρήση
Barcode και αυτόµατη αρχειοθέτηση τους,
Εισαγωγή παραστατικών που παραλαµβάνονται
µέσω email και fax.
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποστήριξη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Τεράστια ωφέλη σε Εθνικό Επίπεδο

Case Study
Υπουργείο
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Οι χειροκίνητες διαδικασίες δυσχεραίνουν
σηµαντικά τους χρόνους διεκπεραίωσης
αιτηµάτων πολιτών,

Το σύστηµα Πάπυρος συµµορφώνεται πλήρως µε
τα ευρωπαϊκά πρότυπα Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (βλ. e-gif) προσφέροντας:
Βελτιστοποίηση της διοικητικής λειτουργίας του
φορέα λόγω της ανταλλαγής εγγράφων µε πλήρως
ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο καθηµερινός όγκος διακίνησης και τήρησης
φυσικών εγγράφων συντελούν σε τεράστια δαπάνη σε εθνικό επίπεδο,

Μείωση του διαχειριστικού κόστους έως και 45%.

Η εκτενέστατη διοικητική διάρθρωση καθιστά
πολύ δύσκολη την οριζόντια εποπτεία και τον
έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των φορέων
της δηµόσιας διοίκησης,

Αύξηση της αποδοτικότητας όλων των εµπλεκοµένων
& µείωση του χρόνου ανταπόκρισης προς τον πολίτη
έως και 90%.

Ιδιαίτερα µεγάλος αριθµός ανθρώπινου δυναµικού απασχολείται σε µη-παραγωγικές θέσεις εργασίας, όπως είναι η διακίνηση φυσικών
εγγράφων.

Βελτίωση της διαδραστικότητας µε τους πολίτες και
τις επιχειρήσεις.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ
Μοντελοποίηση βασικών ∆ιεργασιών της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης όπως: Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο, Ηλεκτρονικές Αναθέσεις Εργασιών,
Παρακολούθηση Εκρεµµοτήτων, ∆ιαχείριση Αιτηµάτων Πολιτών, ∆ιαχείριση ∆ιαγωνισµών &
Συµβάσεων, Αναφορές, ∆ιαχείριση Έργων, ∆ιαχείριση Παραστατικών,
Χρήση Ψηφιακών Υπογραφών,
Αυτοµατοποιηµένα σενάρια ροής εργασιών,
∆ιαλειτουργικότητα µε τρίτες εφαρµογές βάση
του πλαισίου διαλειτουργικότητας e-gif,
Αξιοποίηση των υφιστάµενων υποδοµών Σύζευξις για την ηλεκτρονική επικοινωνία και την παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών.
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Ποιοτικότερος έλεγχος της αποτελεσµατικότητας και
παραγωγικότητας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Υποστήριξη Συστήµατος
∆ιαχείρισης Ποιότητας
Συστηµατοποιήστε τη διαδικασία διασφάλισης Ποιότητας

Case Study
Η µακροχρόνια εξειδίκευση της MODUS σε
εφαρµογές διαχείρισης εγγράφων αποτελεί µία
ισχυρή βάση για την παροχή µιας ολοκληρωµένης λύσης στην πιστοποίηση ποιότητας
(π.χ. ISO 9000), παρέχοντας:
Ασφαλής αποθήκευση εγγράφων και έλεγχος της
πρόσβασης των χρηστών της επιχείρησης σε αυτά.
∆ιασφάλιση του προγραµµατισµού και της υλοποίησης των διαδικασιών ποιότητας.
Σηµαντική µείωση των αναγκών για εξειδικευµένο προσωπικό παρακολούθησης καθώς και για πιθανότητα
εκτέλεσης λανθασµένων διαδικασιών.

Τµήµα ∆ιασφάλισης
Ποιότητας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Το 47% των επιχειρήσεων που τηρούν τις διαδικασίες ποιότητας µε χειρογραφικό σύστηµα,
αποτυγχάνουν στην επίτευξη του στόχου της πιστοποίησης κατά ISO 9000 ή της διατήρησης
της πιστοποίησης στο µέλλον,
Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαµβάνει πληθώρα εγγράφων και διαδικασιών που πρέπει να
τηρούνται σχολαστικά,
Οι επιχειρήσεις σήµερα ξοδεύουν σηµαντικά
ποσά σε υπηρεσίες υποστήριξης των χειρογραφικών διαδικασιών παρακολούθησης της ποιότητας.

Η ΛΥΣΗ ΠΑΠΥΡΟΣ

Μείωση διαχειριστικού κόστους και απαιτούµενης
εποπτείας για τις εκδόσεις σχεδίων εγγράφων και διαδικασιών.

∆ηµιουργία βιβλιοθήκης διαδικασιών, οι οποίες
προγραµµατίζονται µε τη βοήθεια των εργαλείων σχεδιασµού διαδικασιών του συστήµατος
Πάπυρος,
Εκκίνηση διαδικασιών ISO και πλήρης εποπτεία
τους µε ηλεκτρονικό τρόπο,
Όλα τα έγγραφα που συµµετέχουν σε µία διαδικασία τίθενται κάτω από τον έλεγχο του συστήµατος διαχείρισης εγγράφων, ώστε να είναι
απόλυτα ασφαλής η πρόσβαση στα έγγραφα
καθ’ αυτά, ενώ ταυτόχρονα να διατηρούνται οι
εκδόσεις τους,
Αυτόµατη παραγωγή KPI’s και αναφορών.
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ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

