TISKOVÁ ZPRÁVA
AutoCont dodá Třineckým železárnám systém pro správu dokumentů
(leden 2014, Ostrava) Společnost AutoCont získala kontrakt pro Třinecké Železárny. Dodá
jim centrální systém pro správu dokumentů (DMS) na platformě IBM FileNet Tento systém
obslouží v následujících pěti letech až 100 milionů dokumentů.
Společnosti AutoCont se podařilo najít a nabídnout efektivní řešení DMS systému vhodné pro
železárenskou společnost. DMS bude sloužit jako centrální systém pro řízení a správu celého
životního cyklu dokumentů od jejich vytvoření přes práci s dokumenty až po vyřazení a skartaci.
Odhadujeme, že DMS obslouží v následujících pěti letech v Třineckých železárnách až 100 miliónu
kusů dokumentů. DMS bude doplněn konektory pro archivaci dokumentů z ERP systému SAP a pro
archivaci emailů ze systému IBM Lotus Notes.
Systém umožní automaticky klasifikovat dokumenty na základě typu, vytvářet více verzí a přidávat
k dokumentům popisná data. Umožní nastavovat přístupy k dokumentům tak, aby byla zcela
respektována bezpečnostní politika Třineckých železáren, a.s.
Součástí řešení je také modul důvěryhodný archiv, který umožní periodické pře-podepisování
uložených dokumentů časovým razítkem pro splnění zákonných požadavků na validitu dokumentů
vůči zákonným normám.
Implementace DMS umožní zvýšit výkonnost systému SAP, přinese možnost centrální správy
informací a výrazně zjednoduší a zrychlí hledání potřebné informace. Tím přispěje k naplnění
nadřazených strategií společnosti Třinecké železárny, a.s. a ke zlepšení dosažených finančních
ukazatelů společnosti.
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Poznámka pro editory:
AutoCont CZ a.s.
AutoCont CZ je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli
informačních a komunikačních technologií úspěšně působí od roku 1990.
K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a systematické
budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě. V druhém desetiletí své existence se AutoCont CZ zaměřil na
poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní správu, čímž se postupně propracoval
mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých ICT projektů.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a v neposlední
řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont CZ v současné době
největším a nejvýznamnější českým dodavatelem informačních a komunikačních technologií.
AutoCont CZ je součástí AutoCont Holdingu, do kterého dále patří například slovenská ICT společnost AutoCont
SK nebo největší dodavatel CAD řešení Autodesk v České republice firma CAD Studio.

