Kets DocPlace Sürüm Karşılaştırma Tablosu

Özellik
LOGO ürün ailesi ile doğal ve tam entegrasyon
Çoklu dil desteği
İşletim sistemi tarafından desteklenen tüm dosyaları
saklayabilme
Aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilme
Dahili gelişmiş doküman görüntüleme (Microsoft Office,
e-Fatura gibi dosyaları ek uygulamaya ihtiyaç olmadan
görüntüleme)
Bir LOGO kaydı ile birden fazla doküman
ilişkilendirebilme
Dokümanlara not ekleyebilme
Dahili belge tarama arabirimi
TWAIN uyumlu tarayıcı desteği
ADF (Otomatik Doküman Besleyici) ile tarama desteği
Sık kullanılan tarama ayarlarını profil olarak saklayabilme
Çok sayfalı TIFF ve PDF dosya tarayabilme
Çok sayfalı TIFF ve PDF dosyalara sayfa ekleyebilme
Çok sayfalı TIFF ve PDF dosyalardan sayfa silebilme
Çok sayfalı TIFF ve PDF dosyalarda sayfa sıralamasını
değiştirebilme
Çok sayfalı TIFF ve PDF dosyaları birleştirebilme
Dokümanları dışarı aktarma
Dokümanları E-posta istemcisi üzerinden gönderme
Yerel diskten klasör ekleyebilme
Klasör izleme ile otomatik dosya ekleyebilme
Dokümanlar arasında bağlantı tanımlayabilme
Dokümanları kullanıma alma ve iade etme
Dokümanlar üzerinde sürüm takibi yapabilme ve
dokümanların eski sürümlerine hızlı bir şekilde erişebilme
LOGO doküman tipleri dışında sınırsız sayıda doküman
tipi ve saha oluşturabilme
Kullanıcı tanımlı klasör tipleri ve klasör yapısı
oluşturabilme
Sürükle bırak ile doküman ve klasör taşıyabilme
Doküman etiketleme
Etiketleri hiyerarşik klasör yapısında gruplayabilme
Sık kullanılan etiket listesi oluşturabilme
Tam Metin içerik arama
Özelleştirilebilir klasör simgeleri
Sahalar üzerinden gelişmiş arama
Özelleştirilebilir arama sonuçları
Doküman ve klasör tipleri için görünüm tanımlama
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Özellik
Arama sonuçlarını dışarı aktarma
Kişisel ve ortak kaydedilmiş aramalar
Raporlama
Toplu dosya görüntüleme
Düz ve hiyerarşik liste tanımlama
Çoklu depolama alanı desteği
Dokümanlar üzerinde hatırlatma ve uyarı tanımlama
Kullanıcılar arasında doküman ve klasör ekleyerek ileti
gönderme
Dokümanları sunucu üzerinden e-posta ile gönderme
E-posta kutusu izleme
Faks entegrasyonu
Dahili geri dönüşüm kutusu
Windows Active Directory entegrasyonu
Hiyerarşik kullanıcı rolleri ve yetki profilleri
Gelişmiş güvenlik ve yetkilendirme
Doküman ve klasör bazında erişim denetim listesi
tanımlama
Gelişmiş tarihçe ve olay denetim günlüğü
Listeleme ve görüntüleme kontrolü
Düzenleme ve silme kontrolü
Yazdırma ve dışarı aktarma kontrolü
Yetkilendirme kontrolü
OCR/ICR Sunucu Modülü (İsteğe bağlı)
Form Tanıma ve Ayrıştırma Modülü (İsteğe bağlı)
Open Text RightFax Arşiv Modülü (İsteğe bağlı)
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