CMOD - IBM Content Manager OnDemand
 CMODהינו מוצר מוביל לניהול דוחות ,המשמש כמערכת דיווח אלקטרוני והצגת תוכן,
המאפשרת טעינה וטיפול בכמויות גדולות של פלט מחשב ואירכוב מסמכים סרוקים.
 CMODהינו רכיב מרכזי בסוויטת מוצרי ניהול תוכן ארגוני ) (ECMשל .IBM

יכולות המערכת
• ניהול רשומות משופר עם אפשרות "להקפיא" ולנעול מסמכים בודדים מתוך
רצף הדוחות
• תמיכה ב FileNet P8-כולל שירותי פדרציה של תכנים ) (CFSמתוך הארכיב
לאינטגרציה של יישומי ניהול תהליך עסקי ) (BPMוניהול רשומות )(RM
• הפחתה משמעותית בנפחי אחסון מסמכי  PDFבניהול משאבים משותפים
בדומה לניהול משאבי AFP
• תמיכה במגוון מסדי נתונים ,שרתי  ,LDAPתמיכה בAPI ,Citrix
לפיתוח יישומים מיוחדים וממשק ה Web-הסטנדרטי

שיתוף תכנים בין  CMODוFileNet-

ECM
Enterprise Content Management

 CMODמצטיין בביצועים בניהול דוחות במגה-נפחים ,הנותנים גישה )" ("pullוהפצה
)" ("pushאוטומטית ויעילה של דוחות נבחרים ומסמכים למשתמשים מורשים .המוצר
תומך בתצוגה אלקטרונית ,פתרונות תשלום מקוונים ,ושירות עצמי של לקוחות
בנגישות לחשבונות ,דוחות מצב חשבון ומסמכים הסטורים.
 CMODכולל ניהול משופר של מדיניות שימור תוכן ,אחסון  ,PDFשיפורי ביצועים,
ואינטגרציה עם רכיבי  ,BPM ,CM – FileNet P8ו .RM-יכולות אלו נותנות מענה לצרכים
של יישומי תוכן ,ניהול תהליכים וציות לרגולציות שימור מבחינת ניהול תוכן דוחות.

תועלות לארגון
• מהווה פתרון ארגוני מקיף לניהול דוחות– ERM Enterprise Report Management
ולהצגתם באופן אלקטרוני
• מאפשר טעינה וניהול נפחים גדולים של פלטי מחשב כגון חשבונות ,חשבוניות
ודוחות  .BACK OFFICEבנוסף ,מאפשר לארכב מסמכים סרוקים ,צ'קים ותכנים
ממקורות אחרים
• החזר השקעה ) (ROIמשמעותי ,בעזרת המרה של פלט מודפס יקר ורב-נפח למידע
אלקטרוני מאוחסן .המידע מאוחסן ביעילות ,תוך נגישות לתצוגה לצורכי שימור תוכן
ושירות לקוחות הארגון ,החיצוניים והפנימיים
• מייעל נגישות והפצה של דוחות נבחרים ומסמכים ,תומך בפתרונות חשבונות
אלקטרונים ומעניק גישה בשירות עצמי למשתמשי קצה
• מקבץ באופן אוטומטי מקטעי דוחות ומסמכים להפצה מאובטחת לפי הצורך
ומאפשר המרה של מידע מפורמט של דוחות למידע בצורת רשומות
פונקציונליות עשירה
•  CMODמאפשר לבצע פעולות חיוניות ,כמו אינדוקס מסמכים ,באמצעות מנגנון
ליכוד ,אשר באופן אוטומטי מוציא מידע אינדוקס מדוחות ומסמכים ולאחר מכן
בונה בסיס נתונים בהתאם
•  CMODמחלק את האינפורמציה לסגמנטים הגיוניים ומעניק למשתמש גישה
ישירה למידע המבוקש בלי שיצטרך לאחזר את כל התיק של הדוח
•  CMODמאפשר למשתמש לאחזר דוחות ומקטעי דוחות באמצעות ממשק
משתמש ,התומך בשאילתות "מלא את המקומות הריקים" .ניתן לחולל רשימת
מסמכים ואז לבחור דוחות לצפייה ,להדפיס או לשלוח בפקס
• פונקציית חיפוש טקסט ,המבוססת שרת ,מאפשרת למשתמש לחפש טקסט
ספציפי הנמצא בתוך פורמטים של מסמכים כגון PDF

חברת  IFNנוסדה בשנת
 1993ומובילה בתחום
מערכות לניהול תוכן
) (ECMותהליכי עבודה
ארגוניים ) (BPMכמנוף
להתייעלות ושיפור
הביצועיים העסקיים.
 IFNהינה חברת בת של
קבוצת יעל תוכנה,
מהמובילות בתחום הIT-
בישראל .כשותפה עסקית
של  ,IBMמייצגת IFN
מוצרים מבית IBM
בתחום הInformation -
 ,Managementכגון
מוצרי ,FileNet
 Omnifindועוד.
מוצר הדגל של  IFNהוא
 - DriveUפלטפורמה
מתקדמת לניהול תוכן
ותהליכים ,המבוססת על
טכנולוגיית IBM-FileNet
המציעה גמישות ויכולת
התאמה לדרישות ניהול
תוכן ותהליכים בארגונים
שונים ,בנפחים משתנים.
קבוצת יעל תכנה הינה
קבוצת ה IT-מהמובילות
בישראל ,המתמחה במתן
פתרונות עסקיים מבוססי
טכנולוגיה ללקוחותיה.
הקבוצה באמצעות חברות
הבנות שלה ,מתמחה
ביישום ובהטמעה של
מגוון מוצרי תוכנה וחומרה
מהמובילים בעולם,
בסביבות טכנולוגיות שונות,
ביצוע פרויקטי אינטגרציה
ופיתוח תוכנה על פי הזמנה
או על בסיס התמחות
מקצועית ,זאת לצד ניסיון
רב במתן שירותי מיקור
חוץ ,ייעוץ והדרכה.
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