Naxos

MULTIMEDIÁLNÍ ARCHIV

Naxos
Content Management System
Naxos je moderní softwarové řešení určené pro archivaci digitálních

UŽIVATELÉ

dat všech formátů. Své použití najde zejména v organizacích , kde je
třeba zajistit jednotný přístup a vyhledávání v mnoha zdrojích dat a
kategorizovat data do logických struktur.

File System

Jádro Naxos

SQL Database
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Popis systému
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či Safari. Data jsou tedy k dispozici na všech operačních systémech bez nutnosti
instalace tlustého klienta.
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Systém umožňuje pokládání jednoduchých i velmi složitých dotazů obsahujících
logické operátory a kombinujících vyhledávání v klíčových slovech, ve stromové
struktuře apod.
Administrace systému
Vlastní správa jednotlivých archivů se provádí pomocí specializované webové aplikace. Hlavním úkolem správce systému jsou tvorba stromových struktur, kategorizace dokumentů, opatřování dokumentů klíčovými slovy a úprava dat.
Data v systému
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Kategorizace
Systém Naxos umožňuje v každém zdroji dat vytvářet logické stromové struktury a kategorizovat data.
Uživatelské nastavení
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Zdroje dat a importní plug-iny
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Versování dokumentů
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pokud je nutnost sledovat vývoj dokumentu.
Výhody Naxosu
Naxos přináší uživatelům rychlou a přesnou orientaci v rozsáhlých databázích díky tomu, že automatizuje celou řadu rutinBêSêkBê~~~êdBêê>êêWBêBêWSêGBBêêdBGBBêê5

Technické informace:
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Distribuovaný systém
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Systémové požadavky:
Server:
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Internet / Intranet

Pobočka 2

Operační systém :
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libovolný www prohlížeč
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Příklady použití systému Naxos:

DocFlow management

elektronická správa dokumentů
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Obchodníci
Contract

Účtárna
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zpracování do elektronické podoby
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Podavatelé
Zákazníci

Dokumenty
(faktury,
objednávky
atd.)

Naxos

ERP system,
vlastní účetnictví

On-line publikace

Intranet
Extranet

archiv dokumentů
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Archiv fotografií a multimédií na internetu
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Sběr a prodej fotografií přes internet

Archiv technických dokumentů (projektové dokumentace)
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Odběratelé

SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ V MÉDIÍCH
Příjem agenturního zpravodajství
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Archivace inzertních podkladů
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Kreativní agentury
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Contract

Naxos

Archiv inzerce - propojení se systémem Contract for Media
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obsahující zejména informace o inzerentovi, kreativní agentuře, datem

Design centrum

publikování atd.

Archivace PDF nebo postscriptů

Naxos

Design centrum

Tiskárna

Contract for Media

REFERENCE
ìêypunply

Media business solution
Modulární řešení pokrývající
všechny části obchodu médií.
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Naxos
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Content Management System
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Archivační systém pro uchovávání a správu všech
multimediálních dat a souborů.
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Orbit
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Workflow a Docflow Sy s tem
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Kompletní softwarové řešení pro oběh
dokumentů a vyvolaných aktivit.
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a další

Schéma redakčního systému REDIS
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