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Migrace a archivace
48 milionů smluv
za 4 měsíce.

DIGITÁLNÍ ARCHIVACE

Převést několik desítek milionů dokumentů, především smluv
o stavebních úvěrech a spoření, do nového interního systému
a následně do dlouhodobého archivu, potřebovala během krátkého
období čtyř měsíců Raiffeisen Stavební Spořitelna a.s. (RSTS).
Kvalitní provedení řešení od společnosti Software602 klienta
přesvědčilo natolik, že si následně objednal komplexní systém pro
správu podnikového obsahu ECM a uzavřel smlouvu o dlouhodobé
spolupráci.

CO SPOLEČNOST RSTS
POTŘEBOVALA VYŘEŠIT?
Základním požadavkem bylo nahradit
zastaralý systém pro archivaci a správu
dokumentů ARCIS komplexním systémem
pro správu podnikového obsahu ECM
(Enterprise Content Management).
Nejvyšší prioritou RSTS bylo v danou chvíli
vyřešit dlouhodobé ukládání elektronických dokumentů. Během následujících
4 měsíců bylo nutné přesunout okolo
48 milionů dokumentů (objemově 2,7 TB)
do archivu. A právě řešení od Software602
dokáže tak velké množství dat během tak
krátké doby migrovat. Díky této schopnosti
se relevantní pracovníci dohodli s manažerem zodpovědným za projekt i na dodávce
dalších částí ECM, a to ve formě robustního
projektu plánovaného na několik let.
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DÁLE POTŘEBOVALI
POMOCI S:
realizací elektronické spisové služby
	zpracováním, indexováním a archivací
11 000 ks dokumentů denně
	zpracováváním a správou smluv
o obchodním zastoupení
	řízením, sledováním a vyhodnocováním procesu zpracování dokumentů
	správou elektronicky podepsaných
dokumentů
zadáváním a delegací úkolů

	procesní zpracování schvalování,
oběhu účetních dokladů (faktury,
objednávky) a nestandardních nebo
jednorázových případů v prostředí ECM
	napojením elektronických vstupů
a výstupů do zpracování, indexování
a ukládání
	řešením zaručeného digitálního archivu
integraci na ostatní bankovní systémy
	správou dokumentů podepsaných
dynamickým biometrickým podpisem.
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Navíc celé řešení muselo být v systémovém prostředí MS Windows (2008) +
MS SQL (verze 2005 a vyšší), u klientské
části aplikace byla požadována práce na
MS Windows (7 a vyšší) nebo v prostředí
MS Internet Exploreru v. 10.00 a vyšší.

JAK JSME POSTUPOVALI?
Zakázka vyžadovala zcela unikátní řešení,
včetně implementace řešení a produktů
třetích stran. Celý projekt jsme proto řešili
ve čtyřech nezávislých fázích. V první fázi
jsme řešili výzvu implementace šesti integrovaných systémů – CIBIS-sale, CIBIS-web,
SAP BW, IDFU a MS (Office, Outlook).
V druhé fázi jsme implementovali separátní
elektronickou spisovou službu. Ta obsahuje
zpracování DZ (datové zprávy, exekuce),
generování úkolů ke spořícímu procesu
i s přehledem úkolů a úvěrový proces. Tedy
integraci obecně, integraci s IDFU a párování mezi VOP a sazebníky. Třetí fáze potom
obsahovala řešení IT infrastruktury, účetní
doklady, workflow, procesy a rozvoj spisové
služby. Ve čtvrté fázi jsme optimalizovali
zapojení nástrojů ze třetí fáze, procesní
plně elektronické zpracování objednávek
a likvidace faktur a účetních dokladů.
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POPIS ŘEŠENÍ: (formou textových boxů)

A VÝSLEDEK?

Základem celé zakázky byla náhrada současného archivačního systému ARCIS a jeho
migrace do nového řešení. V současném
systému ARCIS bylo objemově cca 2,7 TB
dokumentů. Klient předpokládal zachování
stávající struktury metadat v současném
systému elektronického archivu a její
rozšíření dle provedené analýzy cílového
řešení. Dále migraci všech dokumentů
včetně stávajících metadat (RSTS využívala 5 dokumentačních oblastí). V současné
době je objem uložených dokumentů 5,6 TB.

RSTS očekávala dodávku důvěryhodného
/ prostého digitálního úložiště elektronických dokumentů, jejich evidenci v rámci
spisové služby, indexaci a popis dokumentů, jednoduché i složitější stavová
workflow pro zpracování dokumentů, tj.
nastavení řízení, sledování a vyhodnocování procesu zpracování dokumentů. Dále
pak vazby na ostatní aplikace používané
v RSTS a možnost jejich zobrazování na
základě požadavků uživatele s ověřením
oprávněnosti přístupu k danému dokumentu. Celý systém zajišťuje 270 uživatelských licencí na veškeré dodané moduly.
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ROZŠÍŘENÍ DODÁVKY
Dále byl systém rozvinut o časová razítka
pro zajištění důvěryhodnosti biometrických podpisů.
V souvislosti se směrnicí eIDAS byl do systému doplněn o modul pro automatizované
označování vybraných dokumentů o Pečeť
právnické osoby.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ OD SOFTWARE602
1.	Co vám řešení přineslo a v čem ulehčilo práci (s odstupem času)

2.	Efektivita řešení z pohledu lidí, kapacit, času, peněz...

Dodané řešení splnilo naše očekávání a s odstupem času lze
konstatovat, že uživatelé jsou s dodaným řešením spokojeni.
V dodaném řešení jsou silné integrace na ostatní bankovní
systémy a vzájemné vazby v rámci produktů S602 (spisová
služba, DMS, DDA, procesy, skartace, GDPR, ….)

Systém nám výrazně usnadňuje denní práci v oblasti evidence dokumentů. Zejména jednoduchost integrace produktů
MS Office pro ukládání dokumentů je výrazné usnadnění
rutinních činností.
Rudolf Pavlíček, Project Manager
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