
ShareDocs כפתרון תוכן ארגוני
ShareDocs מציג מערכת לניהול תוכן ארגוני מבית אלעד מערכות, היחידה בישראל 
המבוססת על תשתית SharePoint של מיקרוסופט. המוצר מלווה את פתרון מיקרוסופט 
SharePoint על כל גרסאותיו, כבר  ומפותח בתיאום מלא אל מול מפת הדרכים של 
ניהול הידע הארגוני  נושא  ייעול והפשטה של  למעלה מ-12 שנים. המערכת מאפשרת 

תוך אפשרויות פיתוח והתאמות ייחודיים לכל לקוח.

אלעד מערכות הינה שותפת זהב של מיקרוסופט, אשר נבחרה כשותף השנה בישראל 
של  רחב  מגוון  אלעד  מציעה  זו  במסגרת  ארגוני.  תוכן  בניהול  ומתמחה   ,2013 לשנת 
ואתרים  פורטלים  הקמת  מסמכים,  ניהול  ביניהם:   ,SharePoint מבוססי  פתרונות 
ויישום של מנהלות ידע, פתרונות משלימים ליצירת חתימה דיגיטלית,  ארגוניים, הקמה 
ניהול משימות, תהליכים ועוד. כל הפתרונות ניתנים למימוש על גבי תשתית מקומית או 

בסביבת ענן.

ShareDocs מציג סביבה מוכרת בעלת ממשק פשוט ונוח, בנוסף המערכת מאפשרת 
עבודה עם יישומי Office תוך שילוב אינטגרלי עם המערכת ושמירה של התוכן במקום 
מאפשרת   ShareDocs-ה של  גמישותו  ונגיש.  יעיל  ארגוני"  כ"זיכרון  המשמש  מרכזי 
את התאמתו לארגונים שונים ומגוונים מבחינת צרכים וגודל הלקוח. בין לקוחותינו ניתן 

למנות לקוחות ממשלתיים, גופים ציבוריים, חברות הי-טק ועוד.

בין לקוחותינו
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תצוגת נושאים

אפשרויות חיפוש

Office התממשקות עם יישומי

משרד הבריאות הנהלת בתי המשפט
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ShareDocs יכולות עיקריות
Microsoft Office התממשקות מלאה עם יישומי

מוכרת,  משתמש  חוויית  מקנה  בארגון,  מהירה  הטמעה  מאפשרת 
מיישומי  ישירות  שונות  ופעולות  מסמכים  לשמירת  ואינטואיטיבית  נוחה 

ה-Office השונים.  

Outlook Extender תיוק מהיר
 )Drag & Drop) Outlook-אפשרות תיוק דואר אלקטרוני ישירות מה
המקצר  ומובנה  ייחודי  ברכיב  שימוש  תוך  המסמכים  ניהול  למערכת 

ומייעל את העבודה.

שולחן עבודה
שולחן עבודה אישי לכל משתמש, עם אפשרות להגדיר ברירות מחדל 

על פי העדפות אישיות של המשתמש. 

יכולות חיפוש מתקדמות
 FAST מנוע  על  המבוסס  חכם  מנוע  בעזרת  מסמכים  לאיתור  יכולות 
או  חופשי  כחיפוש  להיעשות  יכול  המסמכים  איתור   .SharePoint של 
 )META DATA( כחיפוש ממוקד תוך שימוש במידע על נתוני המסמך 
ומאפשר צמצום יעיל של אפשרויות החיפוש למציאת מסמך בודד. כמו 
כן, ניתן לשמור חיפושים ממוקדים החוזרים על עצמם כשאילתא שמורה.

תצוגה מקדימה
אפשרות להצגת תוכן של סוגי מסמכים מגוונים טרם פתיחתם.

סרגל כלים דינמי
המאפשר ביצוע פעולות בצורה מהירה ונוחה על גבי מסמכים.

חסכון בנפחי אחסון ותעבורה
שליחת קבצים בתוך הארגון כקישור (Link( למערכת.

פתרונות משלימים
תמיכה בניידות

אפשרות צפייה במסמכים מטאבלטים וסמארטפונים.

ממשקים למערכות ליבה ארגוניות
וניהול  שמירת  המאפשרים  ועוד,   )SAP, Priority) ERP, CRM כגון 
מתוך  בהם  וצפייה   ShareDocs בתוך  השונות  המערכות  מסמכי 

המערכות התפעוליות.

שילוב ShareDocs בפורטל ארגוני
ייעודי  רכיב  באמצעות  הארגוני,  בפורטל  מסמכים  הצגת  מאפשר 

)ShareDocs Web Part)

)QM7( ניהול משימות
עם   בשילוב  בארגון  ומשימות  תהליכים  אחר  ומעקב  ניהול  מאפשר 
)לדוגמא:  Outlook, תוך התממשקות לעבודה עם מסמכים רלוונטיים 

סיכומי ישיבות(. 

חתימה דיגיטלית למסמכים 
של  נעילה  המאפשרת  אישורם,  ו/או  יצירתם  לאחר  מסמכים  חתימת 

המסמך, כך שלא ניתן לערוך את תוכנו. 

ניהול תהליכי מסמך ותהליכי אישורים בארגון 
ניהול תהליך לאישור מסמך בין גורמים שונים.

 OCR + סריקות
פתרונות חכמים לסריקת מסמכים כולל יכולת המרת מסמך סרוק 

למסמך בר עריכה.

API + WS
Screens reuse

הגדרה בתחנת 
קצה

ניהול משימות

כלי ניהול 
ובקרה

מיגרציה 
ממערכות

Web ממשק
התממשקות עם 

Office-ה

תיוק מהיר
Outlook-מה

ניהול ארכיון

ניהול מפתוח 
סריקות

פתרון משלים
טפסים דיגיטליים

פתרון משלים
QM7 ניהול משימות

פתרון משלים
OCR + סריקות

פתרון משלים
חתימה דיגיטלית למסמכים

פתרון משלים
ממשקים למערכות ליבה

ארגוניות

פתרון משלים
מורפולוגיה

פתרון משלים
הרחבות לתצוגה מקדימה

פתרון משלים
ניהול תהליכי מסמך

פתרון תוכן ארגוני כולל מבית אלעד מערכות


