Océ COSMOS

•

Beheer de
bedrijfskritische
documentprocessen
binnen uw organisatie.
Ervaar de kracht en flexibiliteit
van Océ COSMOS, één
platform voor het configureren,
controleren en beheren van
bedrijfskritische documenten
binnen uw organisatie.

•

•

Realtime zichtbaarheid van uw
documentenworkflows
Met Océ COSMOS worden alle stappen binnen uw
documentmanagementprocessen geautomatiseerd,
zodat u realtime inzicht heeft in alle taakstatussen
en volledig beheer over ieder proces. Genereer
zowel geautomatiseerde rapporten als rapporten op
aanvraag over elk aspect van uw documentprocessen,
van historische logboeken en actuele workflows tot
foutpercentages en kosten. Door geautomatiseerde
foutcorrectie is er minder menselijke tussenkomst
vereist terwijl met de slimme bewaking van resources
wordt gegarandeerd dat alle beschikbare resources
optimaal worden gebruikt.
Eenvoudig te integreren
Océ COSMOS fungeert als een centraal
platform voor alle applicaties die bij de
documentmanagementprocessen betrokken zijn,
waarbij het platform een grote verscheidenheid aan
in- en uitvoer verwerkt en verbonden applicaties
beheert. Als er een applicatie wordt toegevoegd of
verwijderd, kan Océ COSMOS aan nieuwe processen,
bedrijfsapplicaties of middleware worden aangepast.

•

Volledig aanpasbare interface
Maak of wijzig workflows met de intuïtieve Océ
COSMOS-interface, een gebruiksvriendelijke 'drag &
drop'-omgeving met snelkoppelingen. Door met uw
vertrouwde Canon system integrator te werken, kunt
u de intuïtieve gebruikersinterface aan elk scenario
aanpassen – met altijd hetzelfde ontwerp om
operators te helpen hun taken snel en gemakkelijk
uit te voeren.

•

Robuuste systeemarchitectuur
Océ COSMOS biedt de schaalbaarheid en maximale
beschikbaarheid die uw organisatie nodig heeft voor
flexibele beheerprocessen voor bedrijfskritische
documenten. Het is mogelijke meerdere Océ
COSMOS-servers te koppelen zodat ze een 'raster'
vormen en het aantal taakprocessors wordt
verhoogd. Hierdoor kan Océ COSMOS de prestaties
verbeteren, omhoog of omlaag schalen om aan de
vraag te voldoen en uitstekende betrouwbaarheid en
beschikbaarheid garanderen.

•

•

Océ COSMOS
Ontwikkeld met Java voor maximale compatibiliteit
Ongeacht welke platforms uw organisatie gebruikt of
hoeveel verschillende applicaties worden uitgevoerd,
Océ COSMOS spreekt hun taal. Océ COSMOS is
ontwikkeld met de programmeertaal Java, een
industriestandaard waarbij systeembronnen weinig
worden belast, maar die toch flexibel genoeg is om
te communiceren met grote aantallen applicaties in
zeer complexe documentbeheerworkflows.

•

Gecertificeerde SAP-verbindingen
Integreer Océ COSMOS naadloos met het SAP
ERP-systeem van uw organisatie. Accepteer,
analyseer en verzend alle gegevensuitvoer van het
SAP-uitvoerbeheersysteem naar Océ COSMOS om
het gehele documentuitvoerproces te verbeteren.
Voeg krachtige eigenschappen toe, inclusief
documentvoorbeelden en een printerdriverinterface.

Technische specificaties

BEHEER- EN CONTROLEEIGENSCHAPPEN:

Console, dashboard, web-UI, rapportage, pakketbeheer, clients,
workflow, versiebeheer, enz.

PRESTATIE-EIGENSCHAPPEN:

Raster, Job Processors, Load Balancer, Agents, enz.

PROCESUITBREIDINGEN:

Net, SNMP, webservices, barcode, PDF, enz.

INVOER/UITVOER EN
VERWERKINGSADAPTERS:

Host Download, Hot Folder, http, LPD, SMTP, DocBridge Suite,
GMC Inspire, Host Upload, LDAP, MS Office, PRISMA Suite,
IRISConnect, Therefore, DOPiX, enz.
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HARDWAREVEREISTEN:

IBM-compatible 32-bits of 64-bits CPU
Processor van meer dan 1 GHz
1 GB of meer
Vaste schijf van 20 GB

SOFTWAREVEREISTEN:

SUN Java 1.5 Runtime Environment 32-bits
SUN Java 1.6 Runtime Environment 32-bits of 64-bits
Windows: Microsoft SQL Server versie 2005 of 2008
Linux: Oracle V10

