ICC - IBM InfoSphere Content Collector
 ICCהנו פתרון ארכוב המטפל בדואר אלקטרוני ,ספריות קבצים משותפות ,מערכות
 ERPופורטלים ארגוניים .המוצר מטפל בסוגיות ניהול רשומות ותאימות ומהווה דרך
יעילה למינוף ושיתוף תוכן כדי לשפר תהליכים עסקיים ברחבי הארגון.
המערכת מאפשרת:
• איסוף וגניזת תוכן מודולרי ,הניתנת להרחבה
• ניטור ,זיהוי ואסוף כל סוגי התוכן ממקורות שונים

ECM

 - ICC for Emailשילוב דואר אלקטרוני "אקטיבי" עם אפליקציות ,המתפעלות את
הארגון
• שליפה אוטומטית של דואר לפי תוכנו
• אורך חיים קבוע מראש למייל
• אכיפת מדיניות התיעוד בארגון באופן אוטומטי ,ללא התערבות המשתמש
• נגישות של כלל העובדים למקום אחסון אחד
• ניהול דואר על פי חוקה עסקית של הארגון
• פתרון מלא לבעיית האחסון

 - ICC for FileSystemשילוב המידע הקיים היום בספריות משותפות ברשת כמידע
משותף ואקטיבי
• יכולות חיפוש וקטלוג לפי תוכן המסמכים
• אכיפת מדיניות ניהול הרשומות בארגון באופן אוטומטי ,ללא התערבות המשתמש
• נגישות של כלל העובדים למקום אחסון אחד
• גיבוי כל המידע הארגוני בצורה מרוכזת

 - ICC for SharePointשילוב המידע הקיים בפורטל הארגוני כמידע משותף ואקטיבי
• יכולות חיפוש וקטלוג לפי תוכן המסמכים
• אכיפת מדיניות ניהול הרשומות בארגון באופן אוטומטי ללא התערבות המשתמש
• נגישות של כלל העובדים למקום אחסון אחד
• גיבוי כל המידע הארגוני בצורה מרוכזת
• המשתמש נשאר בסביבתו המקורית ללא צורך בשינויים אפליקטיבים

Enterprise Content Management

• ניהול כל סוגי התוכן כחלק מפלטפורמת  ECMכוללת

תכונות ותועלות :
התאמה גמישה:
• התקנת קונפיגורציה בסיסית תוך יום אחד בלבד
• ארכיטקטורה מודולארית הניתנת להרחבה על מנת להוסיף מאגרי מקור מותאמים
ואפשרויות עיבוד נוספות
• ניצול התכונות האופטימאליות של מערכות  IBM ECMלתמיכה בניתוח ,תהליכים
עסקיים וניהול רשומות
אפשרויות עיבוד רב עוצמה:
• עיבוד גמיש ואפשרויות סינון מתקדמות ,התומכים באיתור סלקטיבי של הודעות
דוא"ל על פי נתוני metadata
• התאמת מילות מפתח והתאמת דפוסים ,היכולים לשמש במציאת דוא"ל וניתובו
למיקום המתאים במאגר המידע
• שכפול אוטומטי של מבנה שיתוף תיקיות המקור ב FileNet P8 -והקצאת שם קובץ או
תיקיה ע"פ נתוני ה metadata -של המסמך
גניזת דוא"ל לצורך היענות לרגולציה:
• תפיסה אוטומטית של כל הודעות הדוא"ל בארגון ושמירתן ב ICC -או במאגר של IBM
 FileNet P8לאחזקה בטוחה
• יכולות מיון ועיבוד חזקות ,תומכות בגיליון אלקטרוני של דוא"ל ב P8-וב CM8-תוך
שימוש בIBM eDiscovery Manage-
גניזת תיבת דואר נכנס וניהול שטח אחסון:
• צמצום שטח אחסון על שרתי דוא"ל עם  Mailbox Lifecycle Processאחיד .בעלי
תיבות דואר יכולים לנהל את גודל התיבה שלהם ע"י סימון דואר לגניזה
דוא"ל ומסמכים בתהליכים עסקיים:
• העברת דוא"ל מתיבה מנוטרת למיקום  P8באופן אוטומטי וכתוצאה מכך  -התחלה
ידנית או אוטומטית של תהליך עסקי
• מנוע חוקים מתקדם ,המאפשר ניהול מתוחכם ומדויק וכולל את האפשרות לאיכלוס
שדות  P8בעלי תכונות ומשתנים מרובים .נתוני  metadataבקבצי  CSVו XML-שנוצרו
באופן ידני או ע"י יישום עסקי ,ניתנים לשיוך אוטומטי עם מסמכי  Fileshareבזמן
מציאתם והכנסתם למאגר

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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