
Fakta er traust og framsækið hugbúnaðar og ráð-
gjafa fyrirtæki, stofnað árið 1986. Fyrirtækið hefur
mikla reynslu í framleiðslu og hönnun á sviði skönn-
unar, verkferla og pappírslausra lausna.

Auk almennra skjalastýringakerfa hefur Fakta framleitt
ýmsar sérhæfðar lausnir sem byggja á stöðluðum ein
ingum sem fyrirtækið framleiðir. Dæmi eru um sérhæfð
kerfi frá Fakta þar sem vistaðar eru miljónir skannaðra
mynda í gagnagrunni. Við hjá Fakta höfum leitast við
að framleiða traustar, einfaldar lausnir sem reynast vel í
rekstri.  Með skjalastjórnun og rafrænni skjalavörslu
uppfyllum við markmið okkar, að auðvelda fyrirtækjum
aðgengi og úrvinnslu skjala sem notuð eru í daglegum
rekstri.

Í dag eru lausnir frá Fakta í notkun meðal stærstu og
virtustu fyrirtækja landsins í hinum ýmsu atvinnu-
greinum, en þar má nefna fjármála- og samgöngu-
fyrirtæki, trygginga- og olíufélög ásamt iðn- og sam-
skiptafyrirtækjum.

AF HVERJU PAPPÍRSLAUS
KERFI?

UM FYRIRTÆKIÐ

Að meðaltali tekur það 5 til 10 sinnum lengri
tíma að finna skjal en það tekur að vinna með
það. Með pappírslausum kerfum er þessi tími
styttur niður í algert lágmark.

Milli 5 og 10% af skjölum týnast eða eru sett á
rangan stað. Með pappírslausum kerfum eru
skjöl geymd í öruggum gagnagrunni þaðan sem
þau eru aðgengileg án þess að vera fjarlægð úr
geymslunni.

Innan fyrirtækja eru varðveitt mörg eintök af
sama skjali. Með pappírslausum kerfum eru skjöl
geymd í einum gagnagrunni þaðan sem þau eru
aðgengileg. Þannig verður kostnaður við rafræna
skjalavörslu aðeins brot af þeim kostnaði sem 
fylgir því að varðveita og meðhöndla mörg eintök.

Ein milljón skjala taka um 350 metra af hillu-
plássi. Með pappírslausum kerfum er unnt að
geyma þessi skjöl ásamt lyklum á einum nútíma
diski.  
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PAPPÍRSLAUS
KERFI

TÍMA SPARNAÐUR

ÖRYGGI

SPARNAÐUR

AUKIÐ RÝMI

MARKMIÐ

VIÐSKIPTAVINIR

SKJALASKÁPURINN



Tafarlausum aðgangi að skjölum og öðrum
upplýsingum.

Bættri þjónustu við viðskiptavini og milli deilda
fyrirtækisins.

Aukinni framleiðni starfsmanna.

Lækkun kostnaðar við skjalavörslu, prentun og
fjölföldun.

Bættri ímynd fyrirtækisins með því að dreifa
rafrænum skjölum innan fyrirtækisins sem
utan, í stað pappírs.

Draga úr rými sem fer í að geyma skjöl og aðrar
upplýsingar.

Bættu umhverfi starfsfólks og fyrirtækis.

Nútíma tækni og lækkandi kostnaði á tölvudiskum
hafa gert rafræn skjöl að veruleika fyrir æ fleiri
nútíma fyrirtæki.

FDSS – Fakta Digital Spool Services, Rýnir
Er kerfi sem sjálfvirkt breytir, dreifir og meðhöndlar
rafrænar prentskrár.

FDDS – Fakta Digital Document Services
FDDS er öflugt þjónustukerfi fyrir aðgengi og
meðhöndlun á rafrænum skjölum.  Kerfið er byggt á
þrem skrefum:
Inntak, Lyklun og Aðgangur.
Með sveigjanlegu notendaviðmóti kerfisins er
mögulegt að breyta hegðun þess og tengja það við
önnur kerfi.
Kerfi byggð á FDDS:

SkönnunReikninga, er kerfi sem heldur utanum
og veitir tafarlausan aðgang að skönnuðum reikningum.

Farmiðakerfið, sem býður upp á rafræna vistun
og meðhöndlun á farmiðum flugfélaga.

SkönnunViðhaldsskjala, heldur utan um
viðhaldsskjöl flugvéla.

FDWS – Fakta Digital Workflow Services
FDWS er kerfi sem stýrir stöðu og flæði á rafrænum
skjölum.  Samþykktarkerfið er kerfi byggt á FDWS,
sem leyfir notanda að skoða, samþykkja eða hafna
reikningum og öðrum skjölum óháð tíma og stað-
setningu notanda, t.d. að heiman eða frá netkaffi
erlendis.

FDPS – Fakta Digital Portal Services
FDPS sendir, prentar eða birtir rafræn skjöl frá gagnalin-
dum á innra- eða Internet, með hjálp XML tækni.

PAPPÍRSLAUS KERFI 
FRÁ FAKTA

BÆTTUR ATVINNUREKSTUR

PAPPÍRSLAUS KERFI FRÁ FAKTA BÆTA
ATVINNUREKSTUR ÞINN MEÐ:

SKJALASKÁPURINN

Skjalaskápurinn er öflugt rafrænt skjalavistunar-
kerfi sem veitir notendum tafarlausan aðgang
að rafrænum skjölum, sé nauðsynlegum
aðgangskröfum fullnægt.

Ferlið er einfalt og fljótlegt. Gögnin eru skönnuð inn
með skanna eða lesin úr skrám og þau síðan vistuð í
gagnagrunni.  Þar eru þau flokkuð á einfaldan máta
eftir auðkennum en auk þess er unnt að sækja frekari
skilgreiningar í önnur kerfi til að auðvelda síðari leit.

Aðgengi kerfisins er öflugt ásamt því að innihalda
nákvæma leit. Kerfið birtir öll skjöl sem uppfylla skráð
leitarskilyrði, en þá er m.a. hægt að skoða skjal eða
mynd nánar, prenta eða senda í tölvupósti.


