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Bazuje na środowisku Vario.Framework i jest dostêpne w ró¿nych wydaniach produktowych. Vario to
oprogramowanie zdolne do zarz¹dzania szerokim spektrum informacji, środowiskiem przep³ywu informacji oraz pracy grupowej. Pozwala na ³atwiejszy oraz efektywniejszy dostêp do informacji i danych,
organizuje pracê u¿ytkowników, a ﬁrmie zapewnia bezpieczeñstwo posiadania informacji. Jednocześnie
Vario nale¿y do nielicznych rozwi¹zañ, które mog¹ byæ dopasowywane, wrêcz „szyte na miarê” do indywidualnych potrzeb klienta bez konieczności u¿ywania technik programistycznych.
Vario to m.in.:
•
•
•
•
•

zarz¹dzanie dokumentami elektronicznymi i tradycyjnymi,
elektroniczny system obiegu dokumentów,
zarz¹dzanie projektami, sprawami i realizacj¹ zadañ/poleceñ,
środowisko wymiany informacji i organizacji czasu pracy,
środowisko implementacji i funkcjonowania procesów biznesowych.

System doskonale sprawdza siê w polskich przedsiêbiorstwach, gdzie posiada bogate referencje
i doskonale odzwierciedla specyﬁkê funkcjonowania naszego rynku.

ZASTOSOWANIE

Vario z powodzeniem mo¿e byæ stosowane do obs³ugi procesów biznesowych realizowanych
przez przedsiêbiorstwa. Konﬁguracje produktowe umo¿liwiaj¹ wsparcie pracy przedsiêbiorstwa/instytucji oferuj¹c w jednym rozwi¹zaniu obs³ugê ró¿nych form informacji.
Vario

jest

środowiskiem

repozytoryjnym umo¿liwiaj¹cym
wytwarzanie,

gromadzenie,

znakowanie,

porz¹dkowanie

i udostêpnianie informacji. Jednocześnie bêd¹c środowiskiem
przep³ywu

informacji

oferu-

je mechanizmy sterowania jej
obiegiem i posiada zdolnośæ
do obs³ugi procesów w pe³nym
cyklu ich ¿ycia z utrzymywaniem
ich zale¿ności wzglêdem siebie.
Przedstawione obok procesy
mog¹ byæ obs³ugiwane w ramach konﬁguracji produktowych
systemu. Ponadto system mo¿e
byæ wdra¿any do obs³ugi innych procesów odpowiadaj¹cych specyﬁce danej ﬁrmy.
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ZARZ¥DZANIE
DOKUMENTAMI

Jednym z podstawowych obszarów wykorzystania systemu Vario jest
praca z dokumentami. System umo¿liwia praktyczne zarz¹dzanie cyklem ¿ycia
dokumentu wraz z jego edycjami, wersjami oraz ró¿norodności¹ form elektronicznych i tradycyjnych. Dziêki temu obszarowi mo¿na sprawnie wytwarzaæ,
gromadziæ, porz¹dkowaæ i zespo³owo korzystaæ z dokumentów niezale¿nie
od czasu ich wytworzenia czy formy.

Wybrane funkcjonalności *

Zalety:
• Szybki dostêp do dokumentu
niezale¿nie od jego postaci
• Standaryzacja procesu
wytwarzania i pozyskiwania
dokumentów
• Opisywanie i znakowanie
dokumentów umo¿liwiaj¹ce
ich szybk¹ identyﬁkacje
i wyszukiwanie
• Podejmowanie decyzji na
podstawie aktualnych danych
• Budowa zaufania
w pracy zespo³owej
• Wsparcie dla urz¹dzeñ skanuj¹cych i wielofunkcyjnych
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tów. Vario pozwala na utworzenie dokumentów pustych lub opartych o szablony zgromadzone w zasobach systemu oraz na opisanie ich zdeﬁniowanym zbiorem danych.
Istnieje równie¿ mo¿liwośæ importu dokumentów z zewn¹trz systemu przy wykorzystaniu mechanizmu importu pojedynczych plików lub plików indeksowych oraz przy
u¿yciu modu³u skanowania.
Wielopostaciowośæ dokumentów w systemie Vario pozwala na równoleg³e przechowywanie dokumentu w ró¿nych postaciach plikowych np. zbioru edytowalnego
oraz wersji tylko do odczytu (np. PDF).
Praca zespo³owa nad dokumentami. Zastosowanie mechanizmu pobierania dokumentu do edycji i zwracania go wspiera pracê grupow¹ oraz zwiêksza bezpieczeñstwo danych. U¿ytkownicy pobieraj¹cy dokument, mog¹ wprowadzaæ zmiany w dokumencie, a pozostali tylko odczytywaæ jego treśæ.
Operowanie statusami dokumentów. Ka¿dy z dokumentów mo¿e przechodziæ od
statusu pocz¹tkowego, jakim jest stan „Edytowalny” poprzez statusy zwi¹zane ze
sprawdzaniem dokumentu, jego zatwierdzaniem oraz anulowaniem.
Wersjonowanie dokumentów. Vario posiada mechanizm, który umo¿liwia utworzenie nowej pustej wersji dokumentu i podpiêcie do niej dowolnego źród³a lub utworzenie nowej wersji z aktualnej. System automatycznie ustala, która z nich jest najbardziej
aktualna.
Strukturalizowanie dokumentów przedstawia stan rzeczywisty, w którym dokumenty ﬁzycznie lub logicznie odzwierciedlaj¹ ich wielosk³adnikowośæ. Specyﬁkowanie zawartości folderów pozwala na nadawanie mu cech wymuszaj¹cych wystêpowanie w
nim wy³¹cznie dokumentów i innych folderów ograniczonych do określonych kategorii,
co umo¿liwia tworzenie rejestrów t.j. umów, faktur, rysunków, itp.

Kontrola duplikatów. Vario posiada mechanizm kontroli ilości wyst¹pieñ dokumentu
w zasobach systemu. Daje to u¿ytkownikowi pewnośæ jednoznacznej identyﬁkacji dokumentu.
Zarz¹dzanie postaciami tradycyjnymi/orygina³ami jest udostêpnione poprzez system znakowania bie¿¹cego ulokowania postaci tradycyjnej/orygina³u dokumentu oraz
system przekazywania postaci tradycyjnej wraz z obs³ug¹ potwierdzeñ otrzymania
orygina³u. U¿ytkownik mo¿e w dowolnej chwili zlokalizowaæ orygina³ dokumentu.
Wyszukiwanie pe³no tekstowe. Vario oferuje wszechstronne narzêdzie wyszukiwania
dokumentów wg wielu kryteriów, w tym tak¿e wyszukiwanie po treści dokumentu.
Folder monitorowany to funkcjonalnośæ przyspieszaj¹ca rejestracjê dokumentu
w Vario dziêki mo¿liwości ustawienia nas³uchu folderów dyskowych, do których skanowane s¹ dokumenty z urz¹dzeñ MFP. Mo¿na ustawiæ wiele takich folderów i w ten
sposób dokonaæ automatycznej rejestracji i pierwszej klasyﬁkacji dokumentu.

* funkcjonalności s¹ ró¿nicowane wśród wersji
produktowych Vario oraz typów dostêpnych elementów.
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OBS£UGA
KORESPONDENCJI

System Vario posiada funkcjonalnośæ programu pocztowego, jednak nie jest
stricte programem pocztowym. Oferuje obs³ugê korespondencji elektronicznej, jak i tradycyjnej, wraz z funkcjonalności¹ lokalnych centrów wydruku i wysy³ki. U¿ytkownik ma mo¿liwośæ redagowania i rejestrowania korespondencji
oraz wysy³ania jej do adresatów zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych.
Sposób transportu korespondencji mo¿e byæ ró¿nicowany, jedn¹ korespondencjê mo¿na wysy³aæ e-mailem do jednego adresata, a faksem do drugiego.
Wśród dostêpnych typów medium jest równie¿ korespondencja tradycyjna realizowana przez „operatora kancelaryjnego”.

Wybrane funkcjonalności *

Zalety:
• Obs³uga korespondencji
elektronicznej oraz tradycyjnej
• Śledzenie korespondencji
w obiegach wewnêtrznych
• Szybka identyﬁkacja/wyszukanie korespondencji
niezale¿nie od autora/miejsca
jej zarejestrowania
• Mo¿liwośæ rejestracji
korespondencji przez wielu
operatorów
• Automatyczne budowanie
centralnego dziennika
korespondencji

Rejestrowanie korespondencji. Vario udostêpnia ka¿demu uprawnionemu u¿ytkownikowi funkcjê rejestracji korespondencji tradycyjnej z mo¿liwości¹ odzwierciedlenia
wszystkich istotnych dla formy korespondencji danych oraz jej zawartości.
Klient poczty elektronicznej umo¿liwia pobieranie i wysy³anie przez Vario poczty
elektronicznej z serwerów pocztowych. Vario wspó³pracuje w tym zakresie z serwerami pocztowymi w standardach POP3, IMAP4 oraz SMTP. Jednocześnie system Vario
udostêpnia wielowariantow¹ mo¿liwośæ redagowania korespondencji z ró¿nicowaniem jej na typy np. e-mail, faks, list, list polecony.
Skrzynki pocztowe u¿ytkowników systemu udostêpniaj¹, podobnie jak w systemach poczty elektronicznej, jednostki korespondencji otrzymane przez u¿ytkownika, jednak zasadnicza ró¿nica obejmuje udostêpnianie w nich korespondencji
wewnêtrznej, tradycyjnej w postaci listów, przesy³ek oraz faksów.
Rozbudowane funkcje pocztowe obejmuj¹ce oprócz tradycyjnych, takich jak:
„odpowiedz”, funkcjê „dekretuj”, „konsultuj” czy „odpowiedz rejestruj¹cemu” umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikowi operowanie ka¿dym rodzajem korespondencji w trybach przewidzianych dla korespondencji tradycyjnej eliminuj¹c braki funkcjonalne powszechnie
eksploatowanych programów do obs³ugi poczty elektronicznej.
Dekretacja korespondencji umo¿liwia ustalanie w³aściwego adresata wp³ywaj¹cej
korespondencji oraz przekazywanie jej dalej w trybie dekretacji wielokrotnej. Operacja dekretowania nie zmienia w tym wypadku oryginalnego nadawcy korespondencji,
a dekretuj¹cemu umo¿liwia opisanie jej poleceniem/notatk¹ dla osoby, której jest
dekretowana.
Konsultacja umo¿liwia automatyczne zainicjowanie zredagowania korespondencji
„w odpowiedzi” bez konieczności rêcznego przepinania za³¹czników z korespondencji
otrzymanej. W opcji z wersjonowaniem dokumentów, Vario automatycznie generuje
now¹ wersjê dokumentu, w przypadku, je¿eli otrzymany za³¹cznik posiada blokadê
modyﬁkacji dokumentu otrzymanego.
Dzienniki korespondencji dostêpne w systemie prezentuj¹ ujednolicon¹ postaæ
dziennika korespondencji automatycznie uzupe³niaj¹c postaæ dziennika o korespondencje typu e-mail oraz faksy, równie¿ niezale¿nie od ilości operatorów rejestruj¹cych
korespondencjê.

* funkcjonalności s¹ ró¿nicowane wśród wersji
produktowych Vario oraz typów dostêpnych elementów.
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ZARZ¥DZANIE
KONTAKTAMI

System Vario wspomaga rejestracjê i śledzenie relacji z kontrahentem, pocz¹wszy od nawi¹zania kontaktu, poprzez negocjacje, do sprzeda¿y i us³ug
posprzeda¿owych. G³ównym miejscem udostêpniaj¹cym zebrane dane jest
sam kontakt, który prezentuje wszelkie zgromadzone informacje dotycz¹ce
danego podmiotu/osoby, jednocześnie umo¿liwiaj¹c operowanie tymi pozycjami oraz wytwarzanie nowych, takich jak: dokumenty, zadania, terminy, notatki ze spotkañ, rozmów telefonicznych oraz inne pozycje w zale¿ności od
konﬁguracji produktowej Vario.

Wybrane funkcjonalności *

Zalety:
• Szybki dostêp do historii
kontaktów
• Spójnośæ danych kontaktowych
dostêpnych w organizacji
• Mo¿liwośæ zarejestrowania
dowolnego typu kontaktu

T-./02452 5462789- .89: 5 ;.6<5.=9-, które zawieraj¹ dane adresowe i kontaktowe wykorzystywane w codziennej pracy. Zarówno osoby, jak i podmioty mo¿na
opisaæ szeregiem danych (np. dane adresowe, numery telefonów i faksów, czy adresy e-mail).

Kategoryzacja kontaktów wg wielopoziomowych i wieloga³êziowych systemów kategoryzacji daje mo¿liwośæ precyzyjnego określenia cech kontaktu oraz jego roli.

• Szybka analiza historii dzia³añ

Elastycznośæ i wszechstronnośæ, która objawia siê m. in. w mo¿liwości kojarzenia
z osob¹ czy podmiotem dowolnej liczby numerów telefonów, faksów i adresów email, pozwala na efektywne prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami.

• Szybkie przygotowywanie list
dystrybucyjnych/etykiet

Mo¿liwośæ budowania zwi¹zków, podmiot – oddzia³ oraz podmiot – osoba kontaktowa.

• Wsparcie dzia³añ
pro-sprzeda¿owych
• Tworzenie spójnego obrazu
klienta

Historia korespondencji. System udostêpnia widoki kierunkowe tj. prezentuj¹ce
odrêbnie wiadomości „wychodz¹ce” i „przychodz¹ce” oraz widok chronologiczny
przedstawiaj¹cy historiê korespondencji z danym klientem.
Mo¿liwośæ tworzenia dokumentów bezpośrednio pod kontaktem porz¹dkuje
kierunkowośæ ich produkcji.
Dostêp do spraw i projektów w ramach kontaktów umo¿liwia p³ynne poruszanie siê
wśród istotnych danych zgromadzonych w trakcie realizacji dzia³añ na rzecz danego
kontaktu.

* funkcjonalności s¹ ró¿nicowane wśród wersji
produktowych Vario oraz typów dostêpnych elementów.
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PRACA
ZADANIOWA

Planowanie dzia³añ odgrywa zasadnicz¹ rolê zarówno w efektywnej
pracy zespo³owej, jak równie¿ przy pracy indywidualnej. Wsparcie tych dzia³añ jest realizowane w systemie Vario poprzez rozbudowany obszar zadaniowy udostêpniaj¹cy proste i zaawansowane formy zadaniowe, wśród których
mog¹ wystêpowaæ m.in. zadania, polecenia oraz sprawy i projekty.

Wybrane funkcjonalności *

Zalety:
• Organizacja pracy
indywidualnej i zespo³owej
• Przewidywalnośæ
planowanych dzia³añ
• Skuteczny nadzór nad
cz³onkami zespo³u
• Świadome podejmowanie
decyzji
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Środowisko pracy u¿ytkownika systemu Vario zosta³o tak skonstruowane, aby wszystkie czynności, które wykonuje, mog³y byæ realizowane na poczet wcześniej zdeﬁniowanej sprawy/projektu.
Tworzenie elementów zadaniowych odbywa siê z uwzglêdnieniem niezbêdnych
cech zadaniowych, takich jak: terminy, opisy, daty realizacji, numeracja zadania wraz
ze zdolności¹ do wytwarzania i/lub organizacji zawartości zadania.
Redagowanie elementów zawartości zadania odbywa siê poprzez tworzenie
w ramach zadania lub wpinanie do zawartości zadania elementów z innych obszarów
systemu Vario, takich jak: foldery z dokumentami, dokumenty, terminy, korespondencja.

System umo¿liwia dobór zespo³u operatorów i prowadz¹cego danego zadania z zakresu zarówno u¿ytkowników systemu jak i ról oraz stanowisk zdeﬁniowanych przez
uprawnionych u¿ytkowników.
Podzia³ zadania na zadania sk³adowe pozwala w³aścicielowi zadania oraz prowadz¹cemu podzia³ zadania na sk³adniki zadaniowe realizacji, umo¿liwiaj¹c odzwierciedlenie uk³adów „zadanie-podzadanie” o dowolnym stopniu zag³êbienia.
Przekazywanie zadania do realizacji nastêpuje po zredagowaniu zadania oraz
doborze prowadz¹cego, a skutkiem przekazania jest pojawianie siê zadania na liście
do realizacji u jego operatorów oraz u osoby nadzoruj¹cej (w³aściciela).
Dekretacja realizacji zadania mo¿e nastêpowaæ w sytuacji pracy z zadaniem
w ramach zespo³u. W tym wypadku prowadz¹cy zadanie ma mo¿liwośæ przydzia³u
jego realizacji na cz³onków zespo³u wraz z dodatkowymi poleceniami przypisywanymi
w trakcie dekretacji.
Znakowanie postêpu realizacji prezentuje nastêpuj¹ce stany realizacji zadania:
„opracowywany”, „w trakcie realizacji”, „od³o¿ony”, „oczekiwanie”, „zakoñczony”
oraz procentowe wskaźniki postêpu prezentuj¹ce stopieñ zaawansowania realizacji
zadania.
Agregacja wskaźników postêpu nastêpuje automatycznie z zadañ sk³adowych
w zakresie stanów realizacji oraz procentowego wskaźnika zaawansowania.
Sekwencje zadañ umo¿liwiaj¹ ustawienie zale¿ności typu poprzednik-nastêpnik pomiêdzy zadaniami sk³adowymi. Skutkiem tego dzia³ania jest pó³automatyczne planowanie terminów realizacji zadañ oraz automatyczne przekazywanie zadañ do realizacji
w przypadku zakoñczenia zadañ poprzedzaj¹cych.

* funkcjonalności s¹ ró¿nicowane wśród wersji
produktowych Vario oraz typów dostêpnych elementów.
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ZARZ¥DZANIE
PROJEKTEM

Zalety:

Vario oferuje pe³ny zakres funkcjonalności sk³adaj¹cy siê na obszar zarz¹dzania projektem w ka¿dej ﬁrmie. Funkcjonalności obejmuj¹ m.in.: zarz¹dzanie
projektem oraz jego dokumentacj¹, prowadzenie informatorium projektu, zarz¹dzanie podwykonawcami, kontrolê przebiegu projektu, raportowanie, monitorowanie postêpu prac, zarz¹dzanie zmian¹, zarz¹dzanie portfelem projektów, standaryzacjê zarz¹dzania projektami, opracowywanie i rozwój metodyki
ﬁrmowej.

Wybrane funkcjonalności *

]^_`abcd udostêpniaj¹ jako element procesowości obszar planowania realizacji i nad-

• Sprawne i efektywne dzia³anie
procesowe, zwi¹zane z przygotowaniem dzia³añ projektowych
i oko³oprojektowych

zoru operacyjnego realizacji oparty o wielosk³adnikowe elementy zadaniowe (mo¿liwośæ rozbicia elementu na wiele sk³adników), rozszerzone o dane obejmuj¹ce plany
nak³adów czasowych oraz ﬁnansowych. Obszar ten posiada wszelkie cechy obszaru
zadaniowego.

• Panowanie nad cyklem ¿ycia
realizacji projektu

Wielopostaciowe gromadzenie danych umo¿liwia skupianie w projekcie i jego sk³adnikach wszystkich istotnych dla przebiegu projektu informacji. Wśród nich zarówno
informacji wytwarzanych w trakcie pracy z projektem, jak i istniej¹cych lub wp³ywaj¹cych, bêd¹cych powi¹zanymi z projektem lub jego czêści¹ (np. korespondencjê,
dokumenty w tym np. protoko³y, notatki ze spotkañ).

• Usprawnienie komunikacji
wewnêtrznej oraz koordynacji
pracy zespo³ów projektowych,
realizacyjnych, opiniodawczych
• Przyspieszenie czasu dotarcia
do wartościowych informacji
i dokumentów gromadzonych
systematycznie pod odpowiednim projektem
• Zmniejszenie ryzyka utraty
informacji i oszczêdzenie
cennego czasu na podejmowanie
decyzji i zarz¹dzanie
przedsiêbiorstwem
• Wzrost efektywności pracy
• Pe³na kontrola nad
funkcjonowaniem wszystkich
obszarów ﬁrmy

Etapowośæ projektów jest realizowana w oparciu o wielosk³adnikowośæ elementów
zadaniowych pozwalaj¹c¹ na modelowanie etapów realizacji projektu oraz struktury
zadañ realizacyjnych.
Wykres Gantta pogl¹dowo prezentuje strukturê projektu wraz z zale¿nościami
pomiêdzy elementami zadaniowymi projektu oraz graﬁczne oznaczanie postêpu realizacji oraz sytuacji niepo¿¹danych np. przekroczenia realizacji.
Wzorce projektowe umo¿liwiaj¹ budowê struktur predeﬁniowanych projektu selektywnie udostêpniaj¹c aktualne wzorce dla uprawnionych u¿ytkowników oraz umo¿liwiaj¹c szybkie zak³adanie niejednokrotnie skomplikowanych struktur projektów lub
jego czêści.
Rejestracja kosztów projektu nastêpuje w drodze rejestracji, obiegu i opiniowania
rachunków wi¹zanych z projektem lub jego czêści¹, agreguj¹c wartości na poszczególnych poziomach projektu.
Karty pracy umo¿liwiaj¹ przypisywanie zrealizowanych nak³adów czasowych zwi¹zanych z czêściami projektu, agreguj¹c automatycznie sumy nak³adów w poszczególnych czêściach projektu.
Nadzór nad realizacj¹ projektu nastêpuje na bie¿¹co, bazuj¹c na postêpie realizacji
sk³adników zadaniowych struktury projektu oraz danych zbieranych podczas obiegu
faktur i rachunków kosztowych, w procesie rejestrowania, wnioskowania oraz rozliczania kart pracy.

* funkcjonalności s¹ ró¿nicowane wśród wersji
produktowych Vario oraz typów dostêpnych elementów.
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VARIO
W PRODUKTACH

Zalety:
• Gromadzenie i zabezpieczanie
informacji na rzecz
ﬁrmy/instytucji
• Skalowalnośæ rozwi¹zañ
• Mo¿liwośæ modyﬁkacji
i rozwoju rozwi¹zania
we w³asnym zakresie

Oferta VARIO obejmuje dwa podstawowe produkty skonﬁgurowane
tak, ¿e ka¿dy z nich oferuje kompletny zestaw funkcjonalności oraz
mo¿liwośæ dopasowania do indywidualnych potrzeb Klienta.

Vario.ONE
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lub zespo³owego zarz¹dzania dokumentami oraz sterowania ich przep³ywem. Posiada
centralne, wielopoziomowe repozytorium, pozwalaj¹ce na sk³adowanie dokumentów
w postaci elektronicznej oraz obs³ugê lokalizacji orygina³ów.
Daje szybki i pewny dostêp do swoich zasobów dla uprawnionych osób, a intuicyjny
interfejs systemu sprawia, ¿e u¿ytkownik bez najmniejszego problemu mo¿e zarz¹dzaæ wszystkimi dostêpnymi dla niego informacjami. Graﬁczny modeler obiegu dokumentów pozwala projektowaæ i uruchamiaæ przep³ywy dokumentów w zaplanowanych ście¿kach. Vario.ONE stanowi doskona³e uzupe³nienie funkcjonalności urz¹dzeñ
wielofunkcyjnych-MFP. Wspó³dzia³anie z nimi umo¿liwia pozyskiwanie elektronicznej
wersji dokumentów oraz ich swobodne katalogowanie, indeksowanie oraz wspó³dzielenie.

Vario.BPM
~uw}nk x}gnih tnnk rnw} owmhkjijpqn gnjqljtrq mghtnwo zqlpnwhout
zarz¹dzanie projektami oraz umo¿liwienie ³atwiejszego i efektywniejszego dostêpu do
informacji oraz danych.

Po³¹czenie intuicyjnej obs³ugi z bogat¹ funkcjonalności¹ pozwala na odzwierciedlenie
i wsparcie wiêkszości procesów realizowanych w danym przedsiêbiorstwie oraz
szybki dostêp do pe³nej, aktualnej i przetworzonej informacji. Jego wszechstronnośæ
i mo¿liwości konﬁguracji czyni¹ go produktem niemal dla ka¿dej organizacji.
System mo¿e byæ rozbudowywany samodzielnie przez uprawnionych u¿ytkowników w zakresie tworzenia dodatkowych obszarów jego eksploatacji,
rozszerzaj¹cych i uszczegó³awiaj¹cych
funkcjonalności standardowo w nim dostêpne.
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ŚRODOWISKO

    jest środowiskiem o budowie obiektowej obejmuj¹cej grupê ele-

WARSTWY

Środowisko Vario posiada budowê trzech logicznych warstw, wśród których pod-

BIBLIOTEKI

Biblioteka obiektów generycznych zawiera pe³en zestaw elementów umo¿liwiaj¹-

U¯YTECZNOŚÆ

Zalety:
• Dok³adne odzwierciedlenie
specyﬁki klienta, „szycie na miarê”
• Ewolucyjne wdro¿enie
• Elastyczna rozbudowa
• Mo¿liwośæ budowania
rozwi¹zania przez klienta
bez konieczności
programowania
• Szybka reakcja
na zmieniaj¹ce siê
procesy ﬁrmy/instytucji
bez konieczności ponoszenia
kosztów zewnêtrznych

mentów charakteryzuj¹cych siê w³aściwym i odmiennym dla ka¿dego z nich zestawem
funkcjonalności. Samo środowisko oferuje pe³en zestaw elementów umo¿liwiaj¹cych
kreowanie rozwi¹zañ w szerokiej gamie produktów docelowych od prostych systemów repozytoryjno-archiwalnych poprzez systemy obiegu dokumentów, zarz¹dzania
projektami, na systemach obs³ugi procesów biznesowych koñcz¹c. Mo¿liwym jest
równie¿ kreowanie specyﬁcznych rozwi¹zañ odzwierciedlaj¹cych inne modele powi¹zanych ze sob¹ obiektów wraz z ich cechami.
stawow¹ jest warstwa obiektów generycznych. Warstwa ta jest dostêpna wy³¹cznie
dla projektantów rozwi¹zañ, a sama stanowi j¹dro systemu. Drug¹ warstw¹ jest warstwa deﬁnicji obiektów u¿ytkowych, zaprojektowanych dla danego produktu lub rozwi¹zania wraz z ich zwi¹zkami oraz zapisami uzupe³niaj¹cymi. Trzeci¹ warstwê stanowi
warstwa u¿ytkowa, która jest środowiskiem pracy u¿ytkowników zaprojektowanego
rozwi¹zania.

cych odwzorowanie projektowanej rzeczywistości, w tym takie elementy generyczne jak: Resource (zasób), Document (dokument), DocumentVer (dokument wersjonowany), Binder (folder), Correspondence (korespondencja), Person (osoba),
Company (ﬁrma), Task (zadanie), Schedule (termin), Field (pole), User (u¿ytkownik),
Group (grupa), Localization (lokalizacja), ContactEntry (wpis adresowy) oraz elementy organizacyjne, takie jak: UserDesktop (pulpit u¿ytkownika), GroupDesktop (pulpit
grupy) oraz SiteDesktop (pulpit organizacji).
Samo nazewnictwo obiektów generycznych wystêpuje wy³¹cznie w wersji angielskiej
i z u¿ytkowego punktu widzenia nie ma znaczenia, nie ma równie¿ znaczenia dla samego zwi¹zku nazwy obiektu z elementem u¿ytkowym eksploatowanym później przez
u¿ytkowników zaprojektowanego rozwi¹zania. Nazwy elementów generycznych wskazuj¹ bardziej na charakterystykê pierwotn¹ obiektu bibliotecznego ni¿ na ﬁnaln¹ postaæ
jego u¿ycia. Przyk³adem mo¿e tutaj byæ stworzenie dla u¿ytkownika koñcowego deﬁnicji „umowa”. Sama umowa jest dokumentem, który powinien byæ wersjonowany,
wielosk³adnikowy (aneksy) i mieæ mo¿liwośæ zarz¹dzania plikiem/plikami.
Vario.Framework dla spe³nienia tych wymagañ oferuje nam trzy obiekty generyczne
tj. Resource, Document i DocumentVer. Bazuj¹c na ka¿dym z nich mo¿emy uzyskaæ
„Umowê” o wymaganych cechach, z tym, ¿e np. dla cechy wersjonowania w pierwszym z nich bêdzie to jedynie cecha opisowa, opcjonalnie wybierana ze s³ownika lub
wyliczana na podstawie przypisanego do pola wyra¿enia. W przypadku oparcia deﬁnicji na pozosta³ych dwóch elementach cechê wersjonowania, wraz z przypisanymi
do niej funkcjonalnościami uzyskujemy automatycznie. Natomiast ró¿nica pomiêdzy
Document i DocumentVer jest określana, jako „pasywne” lub „aktywne” wersjonowanie
tj. zdolnośæ systemu do automatycznego wyświetlania u¿ytkownikowi wersji najbardziej aktualnej danej „Umowy” lub wyświetlanie w ka¿dym ze zwi¹zków konkretnej
w nim wystêpuj¹cej wersji „Umowy” (cecha ta mo¿e byæ bardzo u¿yteczna np. do wyświetlania w danym miejscu systemu zawsze najbardziej aktualnej wersji „Cennika”).
Z ka¿dym z elementów generycznych jest powi¹zany zestaw funkcjonalności, w czêści
uniwersalny dla wszystkich elementów np. zmiana statusu opracowania, a w czêści
charakterystyczny dla danego elementu generycznego np. „przeka¿ do realizacji” dla
Task czy „Dekretuj” dla Correspondence.
Wiêkszośæ z elementów generycznych posiada cechê eksplorowalności, która umo¿liwia ³¹czenie deﬁnicji na nich opartych w zwi¹zki zawierania (odzwierciedlanie relacji
typu segregator-dokument czy ﬁrma-osoba, ale równie¿ np. pomieszczenie-mebel).
Ka¿da z deﬁnicji u¿ytkowych (np. „Umowa”, „Faktura” etc.) mo¿e byæ uzupe³niana
o pola dodatkowe opisane cechami (s³owniki, wyliczenia, wymagalnośæ, inne), które
precyzyjnie uzupe³niaj¹ charakter elementu u¿ytkowego obs³ugiwanego później przez
u¿ytkowników zaprojektowanego rozwi¹zania.
Producentem systemu Vario jest ﬁrma
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z grupy ARCUS.

Zarządzanie
dokumentem

Telematyka
i inteligetne sieci

Zarządzanie
korespondencją

Systemy
teleinformatyczne

GRUPA ARCUS

