AC Portál 365
Firemní portál v Office 365
snadno a rychle
Softwarový
produkt AutoContu
ve formě sady
hotových aplikací,
díky kterým
využijete platformu
Office 365 naplno
a okamžitě tak
můžete začít
provozovat
plnohodnotný
portál vaší
organizace.

Popis produktu
IT se s rozvojem cloudových služeb dynamicky mění. Klasický projektový
přístup zahrnující implementaci řešení v řádu měsíců a někdy i roků je na
ústupu. Moderní informační systémy jsou pro zákazníky dostupné okamžitě
po objednání služby.
Tomuto přístupu jde naproti i softwarový produkt AC Portál 365, který
představuje plnohodnotné portálové řešení v prostředí Office 365 na pár
kliknutí. Jedná se o sadu aplikací pro platformu Office 365, které jako
celek vytvoří plnohodnotný portál firmy či organizace. Při tvorbě jsme
zohlednili mnohaleté zkušenosti ze zakázek v dané oblasti a do sady
aplikací zapracovali nejčastější potřeby a požadavky českých a slovenských
zákazníků, které zefektivňují sdílení informací, spolupráci v organizaci
a zjednodušují firemní procesy.
Zákazníci tak získají možnost, okamžitě začít používat velkou část běžných
požadavků spojených s funkcionalitou portálů. Některé další individuální
potřeby si mohou následně sami či s pomocí svého implementačního
partnera nechat upravit na míru.

Sada aplikací obsahuje
••Úvodní obrazovku (rozcestník aplikací)
••Dokumenty
••Projektové prostory
••Interní žádanky (Service desk)
••Rezervace zdrojů
••Kontakty
••Další specifické aplikace

Základní sada aplikací
přínosy

••Úvodní obrazovka - přehledný rozcestník dílčích aplikací portálu

••Velmi snadné nasazení

••Dokumenty - zabezpečují efektivní sdílení a spolupráci uživatelů
v dokumentovém úložišti

portálu pro sdílení
informací, spolupráci
a efektivní procesy
organizace
••Aplikace jsou připravené
pro okamžité používání
••Zákazník je schopen
portál spravovat/rozvíjet

••Projektové prostory - podporují spolupráci uživatelů na interních
i externích projektech
••Interní žádanky (Service desk) - zpřehledňují interní žádanky a jejich
schvalování. Vše je řízeno z jednoho místa s patřičnými oprávněními.
••Rezervace zdrojů - zefektivňují procesy kolem sdílených zdrojů, jejich
rezervace a využití
••Kontakty - usnadňují přehled o tom, kdo je kdo a nasdílí všechny
potřebné kontaktní informace

svépomocí dle návodu
••Aplikace jsou otevřené
a lze je rozvíjet vlastními
silami zákazníka
••Aplikace představují kvalitní
základ pro případné větší
úpravy dle individuálních
potřeb
••Nízká cena

Cílová skupina
AC Portál 365 je určen všem
zákazníkům, kteří využívají služeb
platformy Microsoft Office 365.
Díky svým přínosům může tato
sada aplikací přidat další důvod pro
začátek rychlého a přirozeného
využívání prostředí Office 365
ve firmě či organizaci.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE
Microsoft Office 365
Microsoft Azure
Vlastní softwarový vývoj

Rozšiřující specifické aplikace
NINA - užitečný bezpečnostní doplněk k platformám SharePoint nebo
Office 365, umožňující šifrovat obsah vkládaných a sdílených dokumentů
Datové schránky - aplikace zajišťující efektivní přehled o zprávách z datové
schránky, které přicházejí do organizace a je možné je strukturovaně
ukládat a pomocí workflow řídit práci s nimi
Contract management - aplikace slouží pro řízení životního cyklu smluv
v organizaci. Smlouvy, a k nim přidružené přílohy, jsou systematicky uloženy
pohromadě do speciálních sad dokumentů. Smlouvy lze vyhledávat, třídit,
filtrovat, či seskupovat (např. platné, expirované apod).

www.autocont.cz
www.autocont.sk

