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Narejen za današnji čas in vse oblake
Alfresco je edina nova ECM arhitektura, zasnovana v zadnjem desetletju in je naravno
pripravljena za oblak:
•
•
•
•
•

zasnovan za medsebojno povezana, virtualizirana, zelo prilagodljiva okolja,
osredotočenost na hitro uvajanje, s poudarkom na enostavni uporabniški izkušnji,
razširljivost na nivoju platforme, mobilnih aplikacij in spletnih aplikacij,
popolna arhitektura večih instanc (multi-tenant), ki omogoča Alfresco storitve v
oblaku,
deluje na strežnikih, virtualnih strežnikih, zasebnih oblakih, EC2 in javnih oblakih.

Načrtovana odprtost
Odprti kodi in odprtim standardom prijazen od prvega dne:
•
•

razvit in distribuiran v odprti kodi, kar razvijalcem omogoča prenos, testiranje in
razvoj,
že v osnovni različici podpira več odprtih standardov vsebine, kot katera koli druga
ECM platforma, preglednost in NEodvisnosti od ponudnika ("vendor lock-in").

Zmogljivosti platforme
Document management - upravljanje dokumentov
Alfresco Enterprise-cenovno dostopna podprta različica sistema za upravljanje z
dokumenti:
•
•
•

polna ECM funkcionalnost sedaj na voljo preko intuitivnega in enostavnega
uporabniškega vmesnika,
enoten repozitorij za upravljanje z vsebinami: dokumenti, slikami, video ali avdio
vsebinami,
enostavna uporaba in dostopnost preko CIFS, WebDAV, IMAP ali SharePoint
protokola, popolnoma odprtokodna rešitev, ki je skladna z odprtimi standardi, kot
so CMIS, JCR-170 in JSR-168.

Records management - upravljanje z zapisi
DOD 5015.02 certificiran sistem za upravljan z zapisi zgrajen za enostavno uporabo in
posledično hitro sprejetost s strani uporabnikov:
•
•
•

zgrajen na skupnem Alfresco repozitoriju za upravljanje z dokumenti,
upravljanje z zapisi s pomočjo enostavne funkcije „povleci in spusti“, in sicer iz
namizja ali e-poštnega odjemalca oziroma kateregakoli spletnega odjemalca,
enotna rešitev za upravljanje katerihkoli vsebin.
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Storitve spletnih vsebin
Zmogljiva orodja za objavo spletnih vsebin. Pripravite vsebino in jo objavite preko
Drupala, Liferay-a ali vaše spletne aplikacije:
•
•
•
•

integrirano sodelovalno okolje omogoča skupno delo spletnim skupinam,
avtomatska objava katerihkoli vsebin,
marketinške skupine lahko enostavno ustvarjajo in objavljajo nove vsebine,
zaradi standardne tehnologije, na kateri je zgrajen, je Alfresco odprt za razširitve
in prilagoditve – z uporabo priljubljenih razvojnih orodij, ogrodje za socialna
omrežja omogoča posredovanje oz. objavo vsebin tudi na priljubljenih socialnih
omrežjih, kot so Twitter, YouTube, Flickr in SlideShare.

Mobilni dodatki
Enterprise dodatek za dostop do Alfresca preko mobilnih naprav. Omogoča dostop do
Alfresco oblaka preko enostavnega in zmogljivega vmesnika:
•
•
•
•

dostopajte do vsebin svoje organizacije in se povežite s svojo pisarno,
upravljajte, prenesite, urejajte ali všečkajte vsebine, dodajajte komentarje in
naložite nove vsebine v Alfresco,
avtomatsko omogočena kontrola različic dokumentov (verzioniranje), tudi ko
urejate vsebine preko vašega iPad-a,
odprtokodna rešitev, na kateri lahko gradite z Alrescom povezane mobilne
aplikacije na iOS.

Oblak
Alfresco v oblaku uporablja več kot 4.000 podjetij in organizacij po svetu. Narejen za
poslovno sodelovanje in prilagodljivost v oblaku:
•
•

•

•
•

sodelovalne strani – pripravite stran za svoj tim, projekt ali skupino vsebin. Strani
so lahko na nivoju podjetja, zasebne ali namenjene urejanju (forumi, blogi),
zasebna omrežja – začnite s poslovnim e-poštnim naslovom. Novi uporabniki iz
istega omrežja se pridružijo avtomatično. Uporabniki lahko obdržijo vsebino ali
strani v zasebni lasti ali jih objavijo na omrežju (javne strani),
lastnosti socialnih vsebin – najdite najbolj „všečkane“ dokumente. Spremljajte
najbolj priljubljene ustvarjalce vsebin, da boste vedeli, kdaj bodo objavili nove
vsebine ali komentarje na dokumente,
administratorji lahko upravljajo uporabnike centralno,
če vaša organizacija zahteva posebne varnostne ukrepe pri urejanju vsebin, vam
lahko ponudimo Alfresco Enterprise znotraj vašega požarnega zidu.

Razširljivost
Alfresco Enterprise je izredno razširljiv. Omogočeno je enostavno gručenje ter veliko
možnosti postopne uvedbe – le na ta način lahko Alfresco raste skupaj z vašo
organizacijo:
•

enotni strežnik – Alfresco se lahko namesti na enem strežniku na zelo enostaven
način, vključujoč bazo podatkov, aplikacijski strežnik in Alfresco rešitev. Ta način je
primeren za manjša, oddelčna okolja ali posamezne projekte,

.
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•

•

•

vodoravna razširljivost - Alfresco se lahko na več kot enem vozlišču (ali strežniku)
v gruči. Glede na potrebe organizacije, se dodatni strežniki lahko poljubno
dodajajo ali odvzemajo iz gruče. Takšna visoko razspoložljiva (High Availability)
konfiguracija omogoča višji nivo zanesljivosti in odpornosti, ter se lahko prilagaja
rasti/ zmanjšanju vašega poslovanja,
navpična razširljivost – za povečanje učinkovitosti lahko Alfresco upravljamo na
različnih strežnikih in tako ločeno upravljamo vsebinski strežnik, aplikacijo Share,
iskalnik ter strežnik za preoblikovanje vsebin – vsak je lahko prilagojen delovnim
obremenitvam organizacije,
Alfresco Index strežnik – indeksiranje vsebin se lahko izvaja na ločenem sistemu.
Na ta način lahko razbremenite Alfresco strežnik indeksiranja. Vsa vozlišča v
Alfresco gruči lahko uporabijo ta isti centralni strežnik za indeksiranje, katerega
obseg se lahko prilagaja samostojno.

Varnost
Alfresco je zgrajen v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi.
•

•

pravice so nastavljive za posamezne uporabnike ali skupine in omogočajo, da se
točno določi kdo lahko ima dostop do posamezne vsebine – bodisi do posamezne
mape, dokumenta ali v primeru oblaka do omrežja,
omogočene integracije z AD in LDAP...

Odprti standardi
Alfresco je odprtokodna rešitev, ki je zgrajena z uporabo odprtih standardov, ki
omogočajo združljivost in zagotavljajo najvišjo možno stopnjo integracije, zaradi česar je
daleč pred lastniškimi rešitvami:
•
•
•
•

številne API (aplikacijsko programljivi vmesniki) omogočajo razširjanje platforme,
vključujoč CMIS, vodilni industrijski API standard bogatih vsebinskih repozitorijev,
na XML zasnovan model definicij,
zgrajen na Javi in odprtih tehnologijah,
prilagajanje z uporabo JavaScript in REST-a omogoča vašim razvijalcem izboljšanje
obstoječih znanj in veščin.

Administracija sistema
Alfresco je zasnovan tako, da omogoča enostavno vzpostavitev in upravljanje:
•
•
•

administracijska konzola omogoča namestitev licenčnih ključev in upravljanje vaših
skupin,
upravljajte svoj repozitorij, uporabnike, objave na socialnih omrežjih ter vašo
naročnino neposredno preko spletnega vmesnika,
spremenite nastavitve strežnika za različne podsisteme brez da bi ponovno zagnali
strežnik.

.
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