iProject: Jak vyzrát na správu a sdílení dokumentů
Kancelářské dokumenty, výkresy i mapy si dnes předáváme nejčastěji v elektronické podobě. Je to
rychlejší, snadnější i praktičtější. Jak ale roste jejich počet, začíná být problém dohledat, která verze je
platná, kdo s kým na ní spolupracuje či jak a kde je uložena. Menší i větší týmy proto stále častěji
přecházejí na softwarová řešení, která jim – při co nejvíce příznivých nákladech na zavedení a provoz –
umožňují mít všechna data neustále pod kontrolou.
Ryze český software iProject je jedním z řešení pro správu dokumentů, které využívají internetu a běžného
webového prohlížeče. Umí přehledně zobrazit všechny výkresy, zprávy, smlouvy, normy a další dokumenty
projektů ve stromové struktuře ne nepodobné Průzkumníku Windows. Eviduje aktuální verze dokumentů,
hlídá veškeré provedené změny, upozorňuje na ně uživatele, umí řídit vydávání a uzamykání dokumentů pro
editaci a následné schvalovací procesy. Řešení je vyvíjeno již od roku 2000 interním týmem společnosti CAD
Studio. Mezi tisíce uživatelů patří Česká televize, Univerzita obrany, VUT v Brně, Virginia Commonwealth
University (USA), RWE, ZVVZ Milevsko, Masterfood, Spolana, Letiště Praha ad.
Nebojte se spolupracovat
Při práci na větším projektu se spolupráci a sdílení společných dokumentů jen těžko vyhnete. Asi každý z nás
zažil případ, kdy se během rozpracovávání dokumentu, na kterém se podílelo více lidí, neuchovala důležitá
změna. Pokud totiž více lidí souběžně pracuje s verzí, kterou považují za aktuální, snadno dojde k situaci, že
další úpravy se dělají pouze v jedné z nich. Leckterá změna či pracně sestavená formulace tak mizí
v nenávratnu, aniž by si toho kdokoli všiml. A to ani nezmiňujme „tajemné náhody“, kdy finální verze
dokumentů beze stopy mizí z pevných disků a soukromých archivů uživatelů – a nikdo neví proč a kam.
Těmto i dalším nepříjemným situacím umějí řešení pro správu dokumentace (DMS) velmi účinně předcházet.
Šetří čas, nervy i finanční prostředky.

Uživatelské rozhraní iProjectu je jednoduché – uživatelé si na něj rychle zvykají a nebojí se využívat jeho předností

Babylonem formátů s hlavou vztyčenou
iProject pracuje s prakticky libovolným formátem dokumentu (například DOC, XLS, PPT, PDF, TIFF, DWG, RFA
a řadou dalších). Díky fulltextovému vyhledávání není problém dohledat přesně tu pasáž, kterou potřebujete,
aniž tušíte, ve kterém dokumentu byla uložena. S archivací starších verzí dokumentů máte jistotu, že se
můžete vrátit i k variantám, které byly později upraveny či vypuštěny.

Typické nasazení v praxi
iProject se osvědčil mimo jiné všude tam, kde potřebují:
▪ Řídit každodenní koloběh a správu dokumentace dle normy ISO 9000 – tedy včetně verzování,
protokolování, automatického informování zaměstnanců, poboček či partnerů (o změnách směrnic,
řádů, formulářů, vzorů, šablon apod.), protokolované seznámení zaměstnanců s firemními pravidly,
s diskuzemi, náhledy dokumentů, souvisejícími výkresy projektů ad.
▪ Vnitrofiremní rozesílání dokumentů pomocí odkazů (není nutno každý dokument opakovaně
rozesílat e‐maily).
▪ Možnost provázání a hlídání závislostí vazeb mezi dokumenty (propracovanější obdoba kancelářské
sponky).
▪ Definovat schvalovací procesy, vícestupňová změnová řízení, atributy dokumentů i speciální procesy
prováděné nad dokumenty.
▪ Snadno definovat uživatelské přístupy pro jednotlivé účastníky daného projektu a určovat jejich
práva pro práci s dokumenty.
▪ Připomínkovat výkresy z oblastí CAD, GIS ad.
▪ Archivovat a exportovat kompletní projekty.
Vzdálená služba na klíč i umístění ve firemní síti
Server iProjectu může pracovat přímo ve firemní síti (iProject box), nebo být hostován – provozován na
serveru firmy CAD Studio – prostřednictvím internetu (zabezpečená webová služba). Je jen na uživatelích,

kterou formu zvolí a která bude pro jejich způsob práce výhodnější. Samozřejmostí je zabezpečení
komunikace se serverem prostřednictvím protokolu HTTPS. Díky definovatelným atributům dokumentů je
také možné zjednodušit stávající běžné serverové adresářové struktury a vyhledávat pak snáze podle
atributů. iProject si přitom vystačí s bezplatnou verzí MS SQL Serveru 2008 Express, což dále snižuje
pořizovací cenu.

Nechte si připravit řešení na míru
Přizpůsobení dle potřeb zákazníka je nejen proklamovanou možností iProjectu, ale v praxi také často
využívanou vlastností – každá firma má trochu jiné nároky a procesní zvyklosti. I díky širokým možnostem
přizpůsobení lze toto DMS (Data Management System) řešení nalézt jak u velkých společností, tak u firem s
několika málo počítači. Mezi typické zákazníky patří projekční firmy, správci majetku, právní kanceláře,
developeři, projekční týmy spolupracují na dálku a další organizace. Hlavními argumenty pro ně zůstávají
cenová dostupnost ve srovnání s dalšími DMS/PDM systémy, snadná přizpůsobitelnost i otevřenost. Aktuálně
je řešení dostupné v češtině a angličtině, zčásti v němčině, portugalštině i exotické korejštině.
Nová rozšíření iProjectu
Díky neustálému vývoji se uživatelé mohou těžit z pravidelných novinek a rozšíření. Naposledy z napojení na
Datové schránky (Modul ISDS) či propojení s aplikacemi Autodesk Topobase (GIS), Autodesk Vault
(publikování CAD sestav) i AutoCAD (Modul DWG). Poslední jmenovaný usnadňuje přenos dat z rohového
razítka do atributů dokumentu či převod externích referencí na vazby mezi DWG dokumenty. Nemalému
zájmu se těší i Modul MFP – ze skeneru či multifunkční tiskárny s kopírkou lze přenášet dokumenty přímo do
iProjectu, rovnou s předdefinovanými atributy.
Viz:

www.iproject.cz
www.cadstudio.cz/iproject

