
BAS Документообіг КОРП
розвиток багатофункціональної

системи електронного
документообігу

»
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Контроль 
версійЗберігання 

документів і 
файлів

Повнотекстовий 
пошук

Бізнес-процеси: 
проектування, 

управління, 
контроль

Інтеграція з іншими 
конфігураціями та 

додатками

Рішення 
ECM-класу

(Enterprise Content Management) 

"BAS Документообіг КОРП" 
з широким набором можливостей для

управління бізнес-процесами 
та спільною роботою співробітників

компанії

Веб-клієнт,
мобільний 

клієнт

Діловодство

Колективне 
редагування

Облік товарів та 
послуг в док-тах, 

їх ставки 
ПДВ

Облік робочого 
часу та контроль

виконання



Класичне діловодство

Внутрішні документи

Звернення громадян

Договори та супровідні документи

Звичайні файли

Вхідна/Вихідна кореспонденція

Кадрові накази, доповідні записки, протоколи зборів, 
Розпорядження і накази по підприємству

(для державних установ)
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Додаткові угоди, специфікації, акти та ін.



Інші функції

Організація заходів

Проектна діяльність

Управління зайнятістю

Підтримка електронно-цифрового 
підпису

Підтримка паперового документообігу 
та архіву

Наради, конференції, протокольні засідання,
навчання, виставки та ін.
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Можливості віддаленої роботи
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Тонкий клієнт

Веб-клієнт Мобільний клієнт

BAS Документообіг 
КОРП



Робота з різними видами 
документів
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Робота з різними видами 
документів
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Робота з різними видами 
документів
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Робота з різними видами 
документів
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Облік зв'язаних документів
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Зручний функціонал по відображенню зв'язаних документів по кореспонденту



Облік зв'язаних документів
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Облік зв'язаних документів
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Бізнес-процеси та задачі
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Розгляд

Виконання

Погодження

Затвердження

Реєстрація

Ознайомлення

Комплексний процес

Обробка вхідного документу

Обробка вихідного документу

Обробка внутрішнього документу



Як працює процес?

 Учасники
 Персональна адресація

 Рольова адресація

 Автопідстановки

 Порядок дії
 Послідовно

 Паралельно

 Змішано 

 Строки виконання
 Індивідуальні

 Колективні (групові)

 Умовна маршрутизація
 Додаткові властивості

 Важливість

 Перевіряючий

 Контролер
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Виконання задачі
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Виконання задачі
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Виконання задачі
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Ескалація процесів та задач

 Програма вміє автоматично виконувати або перенаправляти задачі
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Перевірка виконання задачі

 Можна задати додаткові умови перевірки, без виконання яких задачу 
не можна буде завершити (відмітити як виконану). Наприклад, при 
реєстрації документа перевіряти, що до нього прикріплена скан-копія 
оригіналу, вказана сума в електронній картці документа, і т.д.
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Налаштування повідомлень
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Поштовий клієнт

 «Легка» пошта - це спосіб відправки та отримання
повідомлень через поштовий клієнт, встановлений на 
комп'ютері користувача (Microsoft Outlook, TheBat! 
ТОЩО), або за допомогою прямого підключення до 
email-сервера (POP3, SMTP).

 Вбудована пошта - це повноцінний поштовий клієнт, 
вбудований в «BAS Документообіг КОРП». Всі листи, 
прикріплені до них файли і історія листування
зберігаються в інформаційній базі.
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За допомогою вбудованої пошти облік
вхідних і вихідних листів можна вести 
безпосередньо в програмі. 
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Підготовка проекту договору

Введення реєстраційної картки

Узгодження договору

Передача на підпис контрагенту

Контроль супровідних документів

Планування виконання договору

Контроль і продовження терміну дії

Розірвання договору

Інші процеси

Окремі процеси 
роботи з договорами



Облік проектів
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Облік проектів
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Облік проектів
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Облік заходів
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Облік заходів
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Облік заходів

28



Облік заходів

29



Облік заходів
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Облік заходів
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Права  доступу
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Повноваження - найбільший розподіл прав, 
готовий набір ролей. Всі інші налаштування 
обмежують дані права

Політики доступу - обмеження прав за 
розрізами доступу (по організаціях, 
видах документів тощо)

Права на папки - доступ до даних, 
розміщених в конкретних папках 
внутрішніх документів

Для швидкого обмеження прав можна додати 
співробітника в робочу групу документа

РЕЗУЛЬТАТ = область перетину всіх 
призначених прав
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Облік 
заходів

Облік 
проектів

Форум

Поштовий 
клієнт

Персональний 
календар

Протоколювання 
роботи

Штрих-
кодування

Потокове 
сканування

Облік 
трудозатрат

ЕЦП

Розподіл
прав 

доступу

Облік 
робочого 

часу

Категоризація 
даних

Мобільний 
клієнт

Номенклатура 
справ

Автозаповнення
шаблонів

Інтеграція з 
іншими 

системами

Автозапуск 
процесів

… та багато інших можливостей

Повідомлення

Інструкції

Контрольні 
списки

Звіти для контролю 
дисципліни



Дякуємо за увагу

http://www.bas-soft.eu/
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