
PANTHEON ShakeSpeare

Bodite bolj efektivni s PANTHEON ShakeSpeare
Z implementacijo BPM, DMS in OCR tehnologij
izkoristite moč digitalizacije vašega informacijskega sistema.

Nadgradite vaš program PANTHEON

povečajte produktivnost

digitalizirajte vaše poslovne procese

omogočite spletni dostop

BREZPLAČEN PREIZKUS   http://aktivacija.zejn.si/

Povečajte prihodke z dodatnimi storitvami brez dela ali investiranja.



TEHNOLOŠKE ODLIČNOSTI

SOA Architecture 

ESB Integrations

Platform Independence (Windows, 
Linux)

Database Independence (Microsoft 
SQL, Oracle, MySQL)
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Neodvisnost od računalnikov in drugih naprav
ShakeSpeare™ lahko uporabljate tako v Windows okolju kakor 
tudi v spletni aplikaciji. Tudi kadar vaši uporabniki ne dostopajo 
direktno do Pantheon programa, lahko vidijo dokumente in z 
njimi tudi upravljajo preko pametnih telefonov ali drugih naprav.

Že pripravljene rešitve

Vsako podjetje plačuje račune in prejema dokumente v vložišče, 
t.i. “mail room”. V ShakeSpeare™ je vgrajen sistem potrjevanja 
računov z možnostjo različnih nastavitev v Mail Room-u, tako, da 
vas pri odpiranju novega dokumenta čakajo že predizpolnjeni 
obrazci glede na vaše potrebe.

Povezanost Datalab PANTHEONa in ShakeSpeare™

Za uporabnike Pantheona so implementirani specialni Datalab 
Pantheon gonilniki, ki omogočajo dobro povezanost obeh 
programov. 

Povračilo investicije in cene

Vsi sistemi so že zgrajeni in nobena investicija ni potrebna. Najem 
sistema stane od 9 €/mesec.

Prava korporativna varnost in zanesljivost

Naše sisteme za hranjenje dokumentacije uporabljajo banke, 
največje zdravstvene ustanove in tudi vladne organizacije.  
Platforme ShakeSpeare™ uporabljajo verodostojne varnostne 
mehanizme, digitalne podpise in druge mehanizme, ki zagotav-
ljajo kakovost in varnost.

Vsako sekundo se v 17-ih državah, v sistem ShakeSpeare™ odloži 
preko 1.000 različnih dokumentov. 

Naš največji naročnik ima v sistemu za 10 mlrd € poslovne 
dokumentacije.

PREDNOSTI

Integrirano skeniranje

Dokumenti sistem (DMS)

Funkcionalnost dokumentnega 
sistema (BPM)

OCR tehnologija

Prednastavljen poštni predal

Prednastavljen sistem vodenja 
računov

Integrirani Datalab Patheon 
gonilniki

Googlajte vaše dokumente
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