
функціональні додатки

ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ
Ведення номенклатури справ (для систематизації та 
класифікації документів), формування справ (групування 
виконаних документів у справи згідно із затвердженою 
номенклатурою), описів справ й актів на знищення.

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ
Фіксація передачі паперових оригіналів документів і
контролю їх місцезнаходження та зберігання.

ДОГОВОРИ
Створення окремого бізнес-процесу обробки договорів, 
формування окремого виду документа, додавання вкладень 
по шаблону.

ОБМІН З ДП/ФІЛІАЛАМИ
Обмін електронними документами між головною та 
підвідомчими організаціями в єдиному інформаційному 
просторі.

ПРОЦЕСИ НА КОНТРОЛІ
Нагляд та контроль за всіма документами відповідних 
процесів обробки, доступ до документів для користувачів, 
що не приймають участь в обробці документів, але виконують 
функцію нагляду/аналізу.

ІНТЕГРАЦІЯ З СЕВ
Обмін документами засобами СЕВ ОВВ, ведення журналів 
обміну вхідних/вихідних документів та автоматичного 
отримання/відправки документів від установ-учасників СЕВ.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
Створення окремого бізнес-процесу обробки 
норматино-правових актів (НПА) згідно чинного 
законодавства України, формування окремого виду 
документу та додавання вкладень до шаблону.

програмні продукти

Забезпечує бізнес-процеси обробки всіх видів документів 
(вхідні, внутрішні, вихідні):
 — обмін (отримання та відправка) електронними 
документами засобами електронної пошти підпорядкованих 
державних установ із центральними та місцевими органами 
виконавчої влади;
 — облік (реєстрація) електронних документів із КЕП;
 — створення єдиного середовища зберігання 
документів.

Дозволяє вести загальний електронний документообіг 
згідно з вимогами чинного законодавства України. 

Включає необхідний набір функціональних можливостей і 
бізнес-процесів обробки всіх видів документів:
— вхідні документи (листи, звернення громадян, 
запити на публічну інформацію): отримання вхідних 
документів → реєстрація вхідних документів → накладання 
резолюції на вхідні документи → постановка на контроль → 
виконання → зберігання.
— вихідні документи: створення проектів вихідних 
документів → погодження з КЕП → підписання з КЕП → 
реєстрація вихідних документів → відправка вихідних 
документів → зберігання.
— внутрішні документи (службові документи, 
організаційно-розпорядчі документи): створення 
проекту → погодження з КЕП → підписання з КЕП → 
реєстрація → постановка на контроль → виконання 
ознайомлення → зберігання.

100%
регламентація й автоматизація
процесів роботи з документами

на 74%
прискорення опрацювання документа
за рахунок наскрізних бізнес-процесів 

у 12 разів

скорочення циклу 
узгодження документів

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 

ДОКУМЕНТООБІГ ОБМІН ТА ОБЛІК

ДОКУМЕНТООБІГ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ



ОБЛІК ЧАСУ ВИКОНАННЯ
Автоматичне фіксування індивідуального часу опрацювання 
документів і завдань, взятих у роботу й аналіз витраченого 
(використаного) часу.

РОБОТА З ДОВІЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Робота з персонально запланованими справами та 
дорученнями керівництва, планування зустрічей і подій, 
встановлення статусів, пріоритетів, нагадувань.

КОНТРОЛЬ ВИКОНАВЧОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Децентралізована постановка завдань на контроль на 
рівні керівників/виконавців; моніторинг контрольних 
документів/завдань; підтвердження виконання та зняття з 
контролю.

ІНТЕГРАЦІЯ З САЙТОМ
Інтеграція з сайтом з метою автоматичної публікації даних 
(інформації про документи) із програмного продукту на сайт.

PLAG-IN (E-MAIL, MS WORD)
Автоматичне створення документу в програмному продукті з 
додаванням файлу у вкладення при роботі з документом у 
MS Word.

ВІДПРАВКА SMS
Автоматична відправка SMS повідомлень-нагадувань і 
відправка SMS повідомлень-інформувань із відповідною 
інформацією про документ.

MASTER:UPDATER
Забезпечує автоматичну інсталяцію придбаних оновлень.

від 0,02  хвилини

швидкість обміну
електронними документами 

до 97%
підвищення рівня 

своєчасного виконання завдань

до 60%
скорочення часу 

на пошук документів 

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ 
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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК "SMARTTASKS"
Управління завданнями команди: їх створення (видачі), 
відміток про виконання, контроль виконання завдань 
керівником, нагадування про терміни, обговорення ходу 
виконання завдань.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК "SMARTMANAGER"
Погодження та підписання документів, створення та видача 
завдань/доручень/резолюцій, отримання повідомлень, 
створення та участь у обговореннях.

ПЛАНУВАННЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
Зазначення нормативної трудомісткості для кожного 
окремого завдання, автоматичний розподіл завдань між 
виконавцями, враховуючи навантаженість кожного учасника.

SLA БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Можливість вказання оптимального часу знаходження 
документів у роботі з можливістю відповідного реагування 
на рівні етапів обробки документів.

ШАБЛОНИ РЕЗОЛЮЦІЙ
Використання попередньо збережених користувачем 
шаблонів завдань (резолюцій).

ШАБЛОНИ СПИСКІВ ВИКОНАВЦІВ
Використання попередньо збережених користувачем 
шаблонів списків виконавців.

АНАЛІТИКА
Аналіз обробки документів у розрізі процесів (журналів 
обліку документів) й аналізу виконавчої дисципліни.


