 - IBM FileNetפתרון מתקדם לניהול תוכן ותהליכי עבודה בארגון

מסמכים מהווים כיום כ 85% -מהמידע המנוהל בארגון ועומדים בצומת הנעת
תהליכים (אי-מייל ,חוזה ,פקס ,חשבונית ,תמונה ,מפרט) .חשיבותו של מידע
זמין וניהול חכם של התוכן והתהליכים בארגון הינם הבסיס ליכולת להשתפר
ולהתקדם עסקית וארגונים אשר השכילו להטמיע מערכת Enterprise ( ECM
 )Content Managementנהנים משיפור ביצועים ,קיצור זמנים וחסכון
משמעותי בעלויות .לאורך השנים ,אספה  IFNדרישות וצרכים של ארגונים
שונים ובשילוב טכנולוגיה בינלאומית חדישה ,פיתחה פתרון מנצח אשר הוכיח

ECM

IBM-FileNet P8
 IBM-FileNet P8הינו הפתרון המוביל בעולם לניהול תוכן ארגוני המציע
גמישות ויכולת התאמה לדרישות ניהול תוכן ותהליכים בארגונים שונים,

בנפחים משתנים.
הפתרון מאפשר לפשט ולמכן תהליכים עסקיים ,לגשת ולנהל תוכן על כל סוגיו
ולמכן ניהול רשומות כדי לעמוד בדרישות תאימות.
 IBM-FileNet P8מבוסס על טכנולוגיה בינלאומית מובילה לניהול תוכן
ותהליכים בארגון ,הכולל תשתית ארגונית  P8 -מבית  IBM FileNetוממשק
עסקי מתקדם  DriveU -מבית .IFN
הפתרון משלב סוויטת מוצרים בעלת פלטפורמה ארגונית מהימנה הניתנת
להרחבה וזמינה ביותר עבור  ECMו BPM -וכולל מספר מוצרים אינטגרטיבים
המקנים יכולות חדשניות ומתקדמות לניהול הידע ותהליכי העבודה בארגון.

תשתית רחבה זו עשירה ביכולות ומעניקה מענה לצרכים ארגוניים רבים,
ביניהם :שיתוף מידע בין המשתמשים במערכת ,נגישות קלה ומהירה לתוכן
הארגוני ,מהירות בחיפוש תוכן ,סטנדרטיזציה בתיוק מסמכים ,אוטומציה
ואכיפת מדיניות בתהליכי העבודה.
יתרונות IBM-FileNet P8
• נגישות וניהול תכנים מסוגים שונים
• יכולות הרחבה וגמישות הפעלה מקסימלית
• מאגר תוכן מאוחד ורב ביצועים
• יכולת התמודדות עם ביליוני אובייקטים ומאות אלפי משתמשים
• מנגנון לזיהויי מסמכים זהים ושמירת מסמך אחד מאותו סוג
• הצפנה מובנת במערך שמירת המסמכים
• יכולות כיווץ לפני ואחרי ארכוב המסמך ,החוסכת מקום אחסון
• הפחתה בעלויות )Total Cost of Ownership( TCO

Enterprise Content Management

עצמו בארגונים המובילים בכלל המגזרים במשק הישראלי .IBM-FileNet P8 -

מאפיינים טכנולוגיים
 IBM-FileNet P8משתמש בארכיטקטורה פתוחה המבוססת על סטנדרט  ,J2EEונועד
לעבודה בארכיטקטורת .)service-oriented architecture( SOA
תומך גם בסביבות  Microsoft .NETובמגוון מסדי נתונים ,מערכות הפעלה ,שרתי
אחסון ותשתיות .Application Servers

סוויטת מוצרי  IBM-FileNet P8ומוצרים משלימים לנהול התוכן
•  IBM FileNet Content Managerמנהל את מחזור החיים של התוכן הארגוני,
ומספק יכולות ניהול מסמכים נרחבות עבור תוכן דיגיטלי בעל ממשק משתמש.
•  IBM FileNet Advanced Case Managementמפקח ומנהל את זרימת העבודה
( )BPMברחבי הארגון על ידי הפשטת ,מיכון וייעול תהליכים עסקיים.

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.

•  IBM Datacap Taskmaster Captureהינו פתרון מלא ללכידת מסמכים וחילוץ
נתונים ממסמכים בצורה אוטומטית ,הסורק ,מזהה ,מסווג ,מבצע וולידציות ומחלץ
נתונים מהמסמך בצורה מהירה ,מדויקת ויעילה.
•  IBM Content Navigatorממשק משתמש מובנה ,נח וידידותי לכלל מוצרי IBM
בעל פלטפורמה לניהול ,פיתוח והרחבה של מערכות לניהול תוכן.
•  IBM FileNet Records Managerהינה אפליקציה מקיפה שמנהלת באופן מאובטח
סיווג ,אבטחה ונגישות ,ביקורת וניטור ,אימות ,שימור והשמדת רשומות אלקטרוניות
ופיזיות על-פי סטנדרטים בינלאומיים.
•  IBM FileNet Content Collectorלאירכוב מערכות  ,ERPדואר אלקטרוני ופורטלים
ארגונים הינו פתרון ניהול דוא"ל מבוסס חוקים ,שמפשט וממכן את תהליך שמירת
הדוא"ל כרשומות עסקיות ,מטפל בסוגיות ניהול רשומות ותאימות הקשורים לדוא"ל,
ומהווה דרך יעילה למינוף ושיתוף תוכן הדוא"ל כדי לשפר תהליכים עסקיים ברחבי
הארגון.
•  IBM FileNet Image Managerלניהול פורמט פיזי ,מאפשר נגישות מיידית
למסמכים מודפסים ,איורים ועוד.

קבוצת יעל תכנה הינה
קבוצת  ITמהמובילות
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.

•  IBM OmniFind Searchמנוע חיפוש תוכן ארגוני מתקדם.
•  IBM Content Analyticsניתוח וזיהוי תבניות ומידע עסקי בתוכן.
•  IBM Content Management On Demandלניהול  e-statementודוחות ממערכות
ארגוניות ,שילובם במנועי ניהול התוכן והפצתם ב .Web
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