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DIGITÁLNÍ ARCHIV

EKONOMICKÉ ASPEKTY
DIGAR byl vyvinut speciálně jako jednoduché, ale robustní
řešení především pro zdravotnická zařízení se svojí specifikou řízené
zdravotnické dokumentace. DIGAR má ale uplatnění i v malých
úřadech veřejné či státní správy, menších firmách a
institucích jako spolehlivé, levné a škálovatelné DMS řešení.

OBECNÝ PŘÍNOS
Obecně systémy pro řízení dokumentů DMS slouží pro bezpečné
nakládání s dokumenty a sdílení informací, či samotných
dokumentů, jejich elektronický oběh nebo specifické nastavení
pracovních
postupů
nad
dokumenty.
Systém
DIGAR
archivuje dokumenty dle vloženého skartačního řádu.

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
V současné době je stále více vyžadováno zavádění elektronické
evidence, oběhu dokumentů a zdravotnické dokumentace.
Instalací
DIGAR
získáte
ihned
robustní
řešení
na vlastní infrastruktuře. Systém DIGAR podporuje při
multilicenci archivaci více zdravotnických zařízení a tím pádem
také zároveň GEOlokační ochranu dat v šifrovaném prostředí.

www.jlabs.cz
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Robustní řešení umožňuje volitelně dle licence mnoho zajímavých funkcí.

Ukládání dokumentů s ohledem na security level, skartáční řád, skartační dobu a skartační znaky.
Ukládání dokumentů i pomocí funkce drag&drops.
Ukládání dokumentů dle zvolené licence za pomocí robota, který umí vybírat soubory ve smluveném formátu ze sdílených disků a
automatizovaně tyto soubory ukládát do DIGAR, nebo je připravit(před uložit) na další doplnění metadat a následné finální uložení
ručně uživatelem.
Možnost dle zakoupené licence používat systém pro automatické rozpoznání souborů a zařazovaní skupin dokumentů, včetně nastavení
security levelu, skartační doby a znaku dle skartačního řádu.
Možnost editace metadat kdykoliv v průběhu uložení s tím, že původní data jsou dostupná k dohledání.
Dokumenty jsou při ukládání zařazovány do skupin dokumentů a ty používaji různé šablony pro vkládání metadat.
Možnost dle licence napojení na další číselníky: databáze dodavatelů/odběratelů, poboček, zaměstnanců, výstupů z lékarny, pacientů a
jejich dokumentace apod.
Fultextové vyhledávání ve vložených metadatech.
Rozsáhlé logování /audit: kdo/kdy/co/odkud/.
Archivní systém DIGAR je spouštěný v Dockeru a je možné jej zprovoznit na různých OS.
Snadné zálohování dat, která jsou ukládána jako soubor + další XML soubor s obsahem fyzických metadat a ne pouze formou odkazů
do číselníků, které se mohou v průběhu doby značně změnit nebo dokonce zaniknout. Data uložená v DIGAR je tedy možné
retrospektivně restaurovat v jiném systému.
Šifrování přenášených dat na jednotlivých vrstvách.
Dle zakoupené licence, možnost sdílení dat (vystavení URL na omezenou dobu) do veřejného internetu.
GEOlokační zálohy při použití licence s více servery.
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