
Pracující data



Firemní informační systém

FIS je aplikační řešení IBM Notes/Domino 
spojující klíčové požadavky na CRM, DMS, 
Collaboration a Workflow systém.

Jedná se o modulární systém, který na zák-
ladě struktury organizace vytváří nástroje 

pro řízení procesů včetně oběhu dokumu-
netů. Systém pracuje s dokumenty SMK a 
umožňuje takto nastavené procesy organi-
zace řídit ve vztahu dovnitř i navenek dle 
platné politiky managementu kvality.
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Data pracující v týmu



Moduly FIS

Do každého z modulů FIS se při nas-
tavení promítne Vaše organizace:

organizační schéma

druhy řízených záznamů

pracovní náplně

projektové řízení

produkty
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Druhy řízených záznamů

Druhy řízených záznamů si ve FIS nade-
finujete dle Vašich zvyklostí. Používáte 
tak stále ty záznamy, na které jste 
zvyklí:

plánujete je

sdílíte je s kolegy

evidujete v nich vše co potřebujete

sdílite svou komunikaci
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Projekty a produkty

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

FIS umí řidit jak Vaše projekty tak 
Vaše produkty. Nemusíte se přizpůso-
bovat, FIS se přizpůsobí Vám a po-
skytne Vám nástroje pro:

řízení obchodních případů

předrealizační fázi

realizaci a řízení projektů

prodej produktů

řízení kapacit
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Workflow a procesy

Řízení oběhu dokumentů FIS přebírá tak 
jak ho máte zaveden, postačí v něm nas-
tavit:

pracovní činnosti

procesy

sledované parametry

plány

výkazy
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Jednoduché schvalování

Vše co potřebujete schválit je ve FIS 
vždy po ruce se všemi souvislostmi:

plán práce

výkazy práce

související spisy

související komunikace
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Veškerá komunikace je na jednom místě, proto je pro Vás schválení vždy s dostatkem informací.

Movie 1.1 Ve FIS schvalujete s dostatkem informací



Přednosti FIS

	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		
	 		

		

Máte zaveden systém řízení kvality? 
Pak pro Vás bude nastavení FIS jed-
noduché:

nastavíte organizaci

přenesete řízené dokumenty

nastavíte schvalovací procesy

vložíte interní předpisy

Pokud SMK nemáte - FIS Vám ho 
může pomoci získat.
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Technologie, architektura

IBM Notes/Domino je technologie typu kli-
ent server, kde aplikace je obvykle 
umístěna na serveru a klient komunikuje s 
touto aplikací. Přístup k aplikaci je nativ-
ním protokolem nebo internetovým protok-
olem. Nativní komunikační protokol NRPC 
(Notes Remote Procedure Call) je použit 
pro komunikaci mezi serverem Domino a 
klientem Notes a vzájemně mezi Domino 
servery. Serverová část se nazývá IBM 
Domino a klientská část IBM Notes.

Server IBM Domino

IBM Domino server je robustní aplikační/
databázový server. Na tomto serveru jsou 
umístěny aplikace, jejichž služeb využívají 
uživatelé prostřednictvím IBM Notes kli-
enta (popř. webového klienta). Aplikace na 
IBM Domino serveru jsou aktivními 
databázemi. Prostředí IBM Domino je dis-

tribuovaným systémem, tzn. že aplikace 
může být umístěna na více než jednom 
serveru. Synchronizace mezi servery je za-
bezpečována službou zvanou replikace. 
Domino je zároveň serverem pro celou 
řadu dalších internetových služeb, např. 
POP3, IMAP, LDAP, MAPI, HTTP, NNTP a 
podporuje mnoho otevřených standardů, 
např. HTML/XHTML, XML, Java.

Klient IBM Notes

Primární funkcí klienta IBM Notes je e-mail 
a další odvozené korporátní služby, jako ad-
resář, kalendář, plánovač, rezervace zdrojů 
apod. Ovšem hlavní výhodou IBM Notes je 
možnost rozš íření základní množ iny 
databází o další aplikace.

V í c e i n f o r m a c í : 
https://cs.wikipedia.org/wiki/IBM_Notes/Domino
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Webový portál

WP je aplikační řešení IBM Notes/Domino 
vybudované na robustním web rozhraní 
Domino serveru zajišťující přístup k in-
terním a webovým aplikacím. Jedná se o 
modulární řešení, které umožňuje propo-
jení s Firemním informačním systémem a 

integraci s produkty třetích stran. Webový 
portál zajistí přístup k Vašim softwarovým 
nástrojům jak pro Vaše zaměstnance, tak i 
pro Vaše partnery a zákazníky.
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Data pracující na webu



Moduly WP

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Vyberte si z modulů WP EBE ty které 
potřebujete a složte si svůj portál:

zpřístupněte své interní aplikace

nabízejte své produkty

vydávejte informace

komunikujte se zákazníky

poskytujte služby
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Vizualizace dat

S využitím dalších softwarových nástrojů 
umíme Vaše data převést do grafické po-
doby a udělat je dynamickými.

Široký výběr grafů/kartogramů, jejich 
vzájemné propojování, animace, úplná kon-
trola estetického ztvárnění, možnost ex-

por tu do různých fo rmátů ( * . jpg , 
*.png,*.pdf, *.svg). Data jsou prezentována 
na míru podle Vašich potřeb, tak aby byla 
pro uživatele srozumitelná a zajímavá.
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Data pracující na webu


