Všetko s dokumentmi
Digitalizácia, registrácia, správa, archivácia,
elektronické podpisovanie dokumentov.

Sme softvérová spoločnosť zameraná

a zároveň spolupracujeme s týmto

na implementáciu systémov na správu

producentom softvéru v európskych

dokumentov a riadenie procesov.

projektoch.

Naše riešenia využíva viac ako 55-tisíc
používateľov v desiatkach organizácií vo

Počet našich úspešných projektov už

verejnom a v súkromnom sektore od

presahuje 170 – od malých až po veľké

roku 2000.

implementácie pre verejnú správu aj
súkromný sektor.

Dodávame certifikované riešenia
s vysokou mierou kastomizácie, ktoré

V roku 2018 sa spoločnosť DWC

spolupracujú s ERP, doménovými

Slovakia a. s., po akvizícii stala súčasťou

aplikáciami a databázovými systémami

skupiny Asseco Central Europe, a. s.,

a v praxi zvyšujú rýchlosť, efektívnosť

s ambíciou rozširovania portfólia. Takto

a transparentnosť administratívnych

dopĺňame ponuku prestížnej európskej

procesov v súlade s medzinárodnými

skupiny o riešenia na báze Document

štandardmi. Naše riešenia umožňujú

Management System, Workflow

bezpečné a dlhodobé ukladanie

a Content Governance.

dôležitých dokumentov.

Náš tím tvorí takmer 150 odborníkov,

Po dvoch desaťročiach spolupráce

analytikov, stratégov, vývojárov,

tvoria našu ponuku ťažiskovo produkty

technikov a projektových manažérov.

rakúskej spoločnosti Fabasoft

Služby

Referencie

Projektový manažment

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Analýza

Ministerstvo financií SR

Špecifikácia riešenia
Špecifikácia infraštruktúry
Kastomizácia

Ministerstvo vnútra SR
Finančná správa SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vývoj

Ministerstvo spravodlivosti SR

Inštalácia

Ministerstvo hospodárstva SR

Integrácia
Migrácia
Testovanie

Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Železnice slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad SR
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Školenia

Slovenský pozemkový fond

Roll-Out

Generálna prokuratúra SR

Servis, optimalizácia, rozvoj

Slovenská pošta
Samosprávne kraje: Banskobystrický, Košický,
Nitriansky, Prešovský, Trnavský, Žilinský

Certifikáty
STN EN ISO 9001:2009 na systémy riadenia kvality pre
vývoj a realizáciu projektov informačných systémov
STN EN ISO 14001:2004 na systémy environmentálneho manažérstva
pre vývoj a realizáciu projektov informačných systémov
STN ISO/IEC 27001:2014 na systémy manažérstva bezpečnosti
informácií pre vývoj a realizáciu projektov informačných systémov
NBÚ Facility Security Clearance Certificate for EU for
the safeguarding of EU classified information
NBÚ Facility Security Clearance Certificate for the
safeguarding of NATO classified information
Certifikát MV SR o posúdení zhody elektronického informačného
systému na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „vysoká úroveň“

DWC Slovakia a. s.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
+421 2 321 417 11
info@dwcslovakia.sk
www.dwcslovakia.sk

Poskytujeme komplexnú
procesne orientovanú
správu registratúry

Aplikácie
Samostatné funkčné celky so špecifickou
funkcionalitou pre danú oblasť alebo typy
dokumentov. Sú určené na automatizáciu
komplexných procesov, kde sa pracuje

Produkty spoločnosti Fabasoft patria k technologickej

s papierovými dokumentmi alebo inými

a kvalitatívnej špičke pre Document Management,

formami obsahu, pričom je potrebná

Workflow a Content Governance. Umožňujú konzistentnú,

integrácia s externými systémami.

efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentmi
v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého
životného cyklu.
Naše riešenia tak spĺňajú podmienky štandardizácie
administratívnej výmeny spisov v orgánoch verejnej správy
a samospráv platné v Európskej únii.
Zavedením systému sa naša spolupráca so zákazníkom
nekončí. Technológie, ktoré zavádzame, dokonale
poznáme. Po spustení reálnej prevádzky poskytujeme
našim zákazníkom systémovú, aplikačnú aj analytickovývojársku podporu.
Fabasoft je komplexný systém už v štandardnej verzii a je

GDPR Suite
Komplexná správa celého cyklu ochrany
osobných údajov od úvodnej analýzy až
po prevádzku. Prináša súlad so zákonom
prostredníctvom kombinácie metodických a IT
prostriedkov a výsledkom je konsolidovaný
pohľad na zdrojové systémy a osobné údaje
v nich s výraznou úsporou nákladov.

EntSearch
Softvérový nástroj na vyhľadávanie v dátach
celej organizácie podľa oprávnenia.
Vyhľadávanie prebieha nad rôznymi
dátovými zdrojmi a typmi dokumentov
v Sharepointe, Fabasofte, relačných
databázach až po webstránky a e-mail.

to cenovo výhodné a odskúšané európske riešenie.

Dátový archív
Úplná digitalizácia dokumentácie v papierovej
podobe a jej bezpečné uchovávanie so
zachovaním informácie o pôvode a lokalizácii
realizácie projektových prác. Umožňuje
automatizované preberanie digitálnej formy
dokumentácie do systému a efektívne
vyhľadávanie v dátovom archíve.

Cloudové certifikované riešenia sú
postavené na platforme Fabasoft
a využívajú overenú funkcionalitu.
Jednoduché a prehľadné používateľské
rozhranie umožňuje rýchle oboznámenie
sa s jednotlivými službami a ich

Manažment zmlúv
Komplexná evidencia, tvorba a spracovanie
všetkých typov zmlúv a dodatkov.
Elektronizácia procesu tvorby zmlúv
na základe preddefinovaných šablón,
pripomienkovanie, schvaľovanie
a publikovanie, vytvorenie
centrálneho úložiska zmlúv. Možná
integrácia na ERP systémy.

efektívne využívanie.
Rozšírenie iRegistratúry umožní plnú

Objednávky

Ústredného portálu verejnej správy.

Evidencia, tvorba a procesné spracovanie
všetkých požiadaviek na objednávky
v súlade s internými predpismi organizácie,
predbežnú finančnú kontrolu a odoslanie.
Možná integrácia na ERP systémy.

www.iregistratura.sk

Spracovanie doručených faktúr

integráciu do eGovernment infraštruktúry
a pripojenie na elektronické schránky

Plne elektronické spracovanie celého
životného cyklu doručených faktúr. Aplikácia
urýchľuje proces spracovania doručených
faktúr, umožňuje efektívny controlling
a vyhodnotenie celého procesu.

Automatizovaná správa registratúry
Sofistikovaná, v praxi overená aplikácia
s komplexnou funkcionalitou a plnou
procesnou podporou. Vhodná pre všetky
typy organizácií, geograficky členené
organizácie so zložitou štruktúrou, s veľkým
počtom pracovníkov a dokumentov.

Materiály na pripomienkovanie
Aplikácia podporuje elektronický
obeh materiálov na pripomienkovanie,
ich vytváranie, pripomienkovanie,
odsúhlasovanie, schvaľovanie a modifikáciu.
Významným spôsobom podporuje
procesné riadenie organizácie.

Produkty

Fabasoft
eGov-Suite

Fabasoft
Folio

Systém
na elektronické
spracovanie spisov,
záznamov, dokumentov
a pracovných
postupov.

Univerzálny
DMS/ECM systém pre
správu dokumentov
a pracovných postupov,
určený najmä pre
komerčné organizácie.

Fabasoft
app.telemetry

EntSearch

Sústreďuje detailné dáta o priebehu
činnosti aplikácie
a časoch odozvy
distribuovaných softvérových aplikácií.

Slúži na rýchle
a sofistikované
vyhľadávanie a spájanie
informácií z rôznych
dátových
zdrojov.

Evidencia objektov
Zhromažďuje základné údaje o nehnuteľnosti,
jej kapacite, hierarchických vzťahoch,
využití, ekonomické, majetkové, účtovné
a finančné informácie, personálne údaje,
grafické údaje a súvisiace dokumenty.

Porady a úlohy
Aplikácia podporuje riadiacu a kontrolnú
činnosť vedúcich pracovníkov. Umožňuje
plánovať a realizovať porady, zadávať
úlohy, sledovať a vyhodnocovať ich
riešenie. Riešiteľov upozorňuje na pridelené
pracovné úlohy a poskytuje im podklady.

Cestovné príkazy
Evidencia, tvorba a procesné spracovanie
tuzemských aj zahraničných cestovných
príkazov so zohľadnením legislatívnych
požiadaviek a schvaľovacích postupov
v organizácii. Možná integrácia na ERP systém.

Žiadanky
Evidencia, tvorba a spracovanie
žiadaniek o motorové vozidlo. Poskytuje
informácie o počte žiadaniek za
určité obdobie a v reálnom čase.

Dovolenky, priepustky
Komplexná evidencia, tvorba a procesné
spracovanie žiadostí o dovolenku so
zohľadnením hierarchického organizačného
členenia a schvaľovacích postupov
v organizácii. Možná integrácia na ERP systém.

Jednotný obeh dokumentov
Univerzálny systém pre tvorbu, uchovávanie
a procesné spracovanie veľkého
množstva rôznych typov dokumentov.
Umožňuje definovať klasifikáciu a šablóny
dokumentov, špecifické metadáta pre
jednotlivé typy, šablóny procesov a ich
prípustnosť v relácii k typom dokumentov
a vysokú mieru dokladovateľnosti.

GDPR
Suite

Fabasoft
iArchive

Softvérové riešenie
problematiky GDPR
poskytuje komplexnú
správu celého cyklu ochrany
osobných údajov v oblasti
správy zdrojových systémov

Umožňuje on-line
archiváciu.
Podporuje uchovanie,
zabezpečenie
a znovupoužitie
archivovaných dát
v autentickej podobe.

