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DAXIA — SYSTÉM PRO SPRÁVU DOKUMENTŮ
Systém DAXIA je určen k elektronickému ukládání a archivaci dokumentů s možností opětovného
rychlého vyhledání, zobrazení, tisku a provádění rešerší. Systém přístupových práv zaručuje
diferencovaný přístup oprávněným osobám k archivovaným dokumentům i k jednotlivým operacím
nad dokumenty. Způsob archivace pak zajišťuje bezpečnost dokumentů proti poškození nebo zničení.
Systém DAXIA je možné používat pro ukládání obchodních a účetních
dokladů, dokumentů pro řízení kvality, výkresů, smluv, norem a pod.
Identifikace každého archivovaného dokumentu se ukládá do databáze. Dokumenty pro archivaci lze připravovat pomocí běžného
skeneru, importem elektronických dokumentů (MS Word, MS Excel, CAD systémy a pod). Dokument lze také vložit do databáze
při navazování na doklad v HELIOS Red, a to včetně základních
atributů dokladu v HELIOS Red.

Základní rysy modulu DAXIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Získáte systém v ukládání dokumentů
Získáte přístupnost a rychlé vyhledání požadovaných dokumentů
Zabraňuje duplicitě dokumentů
Umožňuje verzování dokumentů při aktualizacích nebo rešerších
a otevření libovolné verze dokumentu
Dokumenty jsou v bezpečí před poškozením
Snižuje nutnost skladových prostor
Dokument může používat i více lidí současně

Spolupráce ekonomického systému HELIOS Red a DAXIA

Uživatelům HELIOS Red, kteří mají nainstalován systém Daxia, se
ve vybraných dokladech zpřístupní na záložce Dokumenty funkce
„Vložit dokument do databáze DAXIA“ (F3). Pomocí této funkce lze
vytvořit odpovídající záznam o dokladu HELIOS Red v databázi Daxia a přiložit k němu vybraný dokument. K dokladu v HELIOS Red
se zaznamená odkaz do databáze Daxia a z takového dokladu pak
lze kdykoliv dokument uložený v Daxii zobrazit. Z dokladu HELIOS
Red lze také záznamy v databázi Daxia rušit (resp. zneplatnit – záznam v databázi zůstává zachován, ale není běžně přístupný).

Vazba se týká následujících dokladů HELIOS Red
•
•
•
•
•
•
•

Závazky – modul Účetnictví, daňová evidence
Příjemky – modul Sklady
Prodejní objednávky – modul Nákup a prodej
Karty zakázky – modul Zakázky
Karty partnerů – modul Obchodní partneři
Osobní karty – modul Personalistika
Karty dlouhodobého majetku – modul Majetek

Tabulka nadstandardních funkcí DAXIA:
Skenovací modul ScanImage
možnost skenovat a ukládat dokumenty přímo do DAXIA
Automatizace skenovaní dle kódů nástroj pro identifikaci dokumentů pomocí čárových kódů a jejich dělení při skenování
Modul OCR
slouží k vytěžení dat z naskenovaného dokumentu (např. vytěžování dat z přijatých faktur a odeslání
do informačního systému)
Šifrování
veškeré dokumenty a jejich metadata jsou zabezpečeny proti neoprávněnému užití pomocí šifrování
Zálohování
Adresář
Modul pro hromadný import
Vytvoření nového typu
dokumentu

zálohuje se kompletní databáze vč. uložených dokumentů; možnost nastavit dobu zálohování
rozšiřující adresář firem (možnost import/export)
import pomocí souboru .csv
vytvoření aplikace pro potřebný typ dokumentu šité na míru
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