
Добре дошли на презентацията!  
 

Благодарим Ви че ни удостоявате с 

Вашето внимание! 



Увеличаване на административните 

възможности чрез използване на 

съвременни ИТ продукти и 

технологии, разработени и предлагани 

от “Димяна” ЕООД 



Съдържание 

Представяне на “Димяна” ЕООД   

Основни дейности и референции 

Какво представлява архивирането? 

Архивираща система СОДЕЛА 

Качества на Архивираща система 
СОДЕЛА 

Софтуерни съставки на системата 

Сравнение с други продукти 

Предлагани услуги 



Семейството 

Авторитетно софтуерно семейство, 
отлично познато в Унгария, Швейцария 

и Германия 

NANOSOFT GmbH ( Швейцария ) 

DES BUDAPEST KFT ( Унгария ) 

ДИМЯНА ЕООД ( България ) 



Основни дейности 

Обслужване в областта на боравенето 

с документи, изграждане на електронни 

архиви и предлагане на комплексни 

архивиращи системи 

Изграждане на оптични мрежи, 
центрове за колокация и доставка на 

високоскоростен оптичен интернет 

 



Референции в България 

Национален Осигурителен Институт 

Здравна каса 

Атлантически клуб в България 

 



Какво представлява архивирането? 

Най-общо казано: Съхранение на 
историческа писменост, на документи и 

мултимедийни материали. 

Изисквания на съвременната епоха: 

Формата на представяне на документите 

може да е физическа или виртуална. 

Съхранението е само част от процеса. 

Обратното търсене е особено важно. 



Групиране 

Носителя на данни като цел 

Физически ( архив, запис върху носител на данни 

с възможност за обратно търсене) 

Електронен  

Първичен носител на данни 

Физически документ (хартиен, филм, микрофиш 

и др.) 

Електронни данни ( база данни, фаил, 

съобщение ...) 

Архивиране 



Процесите  на архивирането 

Проучване на документите, изготвяне на 
експертиза 

Обособяване на четири масива документи 

Определяне на критериите за обратно 
търсене  

Във физическия архив 

В електронния архив 

Изготвяне на задание (оферта) 

Архивиране 



Процесите  на архивирането 

Регистрация на документите в системата 

Регистрация по локация за трайно 
съхранение 

Захранване база данни (изображения, 
индекси) 

Обратно търсене на документите 

Проследяване на движението на 
документите 

Унищожаване на документи 

Архивиране 



Процес , базиращ се на електронно 
подготвени и обработени данни 

 Планиране на критериите за обратно 
търсене 

 Въвеждане на електронните копия на 
документите в база данни 

 Въвеждане на индекси в базата данни 

 Засекретяване на данните 

 Запис на данниите върху електронен 
носител, изготвяне на резервни копия 

Електронно архивиране 



Предимства 

Икономисване на архивна площ 

Улесняване на обработката, търсенето и 
движението на документите 

Възможност за справки и статистики 

Съхраняване на физическото състояние 
на оригиналните документи 

Намаляват разходите по съхранението на 
документите (копиране, пощенски, фонд 
работна заплата и др.)  

Електронно архивиране 



История 

Швейцария 

Унгария 

България 

18 годишно минало 

 

Архивираща система СОДЕЛА 



Физически архив  

Подредба на архива 

Определяне на правилната логика на подредба 

Регистрация на документите в системата 

Регистрация по локация на документите 

Оптимализиране на архива 

Максимално използване на площта на архива 

Съхранение само на установените по 
номенклатура документи 

 

Качества на системата СОДЕЛА 



Физически архив  

Организиране на процесите в архива 

Регламентиран достъп 

Движението на документите 

Извличане на справки  

Доставка на копия на документите 

Автоматична индикация за масив или отделен 
документ, подлежащ на унищожаване 

 

Качества на системата СОДЕЛА 



Електронен архив 

Бързо, лесно и точно търсене на 
документите 

Боравене с база данни –търсене в база 
индекси 

Персонализирано потребителско меню 

Минимализиране на възможност за 
операторски грешки 

Възможност за справки от всякакъв вид 
(статистически, администраторски, за 
качество на продукта, за производствена 
мощност) 

 

Качества на системата СОДЕЛА 



Електронен архив 

Възможност за достъп от всяка точка на 
системата 

Външен достъп 

Сигурност 

Различни нива на регламентиран достъп 

Хардуерна защита 

Аутентикационен сървър 

Засекретяващ сървър 

 

Качества на системата СОДЕЛА 



Основни принципи при планиране на 
персонализирането на системата: 

Независимост от платформата 

Интегриращо свойство на системата 

Критерии за обратно търсене 

Засекретяване 

Възможност  за обработка както на малък, 

така и на голям брой данни 

 

Архивираща Система СОДЕЛА 



Свойства на Архивираща система 
СОДЕЛА 

Не е част от един прекомерно голям 
софтуерен инжeнерен проект  

Не е една монолитна архивираща 
приставка ( модулна структура ) 

Не принуждава потребителя да 
архивира данните си от една система 
в друга            ( (интеграционна 
способност )  

Архивираща система СОДЕЛА 



Основни модули 

Регистрационен модул 

Модул сканиране 

Модул индексиране 

Модул достъп до системата 

Модул проверка на качеството 

Модул запис ( резервни копия ) 

Модул контрол на операторите и на данните 

Модул транспорт 

Модул унищожаване на документи 

Модул за обратно търсене в база данни 

Модул регистрация на архивохранилището 

Модул ауторизиран външен достъп  и 

др. 

 



OFFICE 

Mail интеграция 

Microsoft Office интеграция 

Open Office интеграция 



Конверсия 

Конвертен сървър 

JPEG 

PDF 

SPOOL 

и т.н. ... ( plug-in ) 



База данни и платформи 

Импортен сървър 

XML, HTML, TEXT 

База данни ( DB2, Oracle, 
MS SQL, My SQL ) 

Платформи ( Win, Linux, 
Solaris, AIX, OS/400 ) 



Принтиране 

От Printspool 

Без възможност за 
намеса 

На принтов сървър 



FAX, MAIL 

Mail интегриране 

Възможност за 
свързване на 
архивирани данни към 
mail 

Възможност за изпращане 
към FAX сървър 



Концепция за съхранение  

Не се основава  на  напълно стандартна  
база данни, а на напълно стандартизирани  
техно-логии за боравене с тях. В този 
случаи съхра-нението  се  променя  и  
оптимализира според проекта. 

В сравнение със стандартните 
архивиращи продукти 

До голяма степен отговаря на 
изискванията на клиента, но това не е за 
сметка на ефективност-та на 
приложението.  

СРАВНЕНИЕ 



Предлагани услуги 

Свързани с архивиране 

Съхранение на физическите документи  в 

архивохранилищата на “Димяна” ЕООД 

Подредба на физическия архив 

Окачествяване на документацията и 

изготвяне на задания и експертизи 

Професионално унищожаване на документи 

и други носители на информация 

Изготвяне на правилник за боравене с 

документи 

Изготвяне на правилник за боравене със 

секретни  документи 

 



Предлагани услуги 

Свързани с архивиране 

Изграждане на електронни архиви 

Захранване база данни 

Внедряване на архивиращи системи, 

интеграция 

Модернизиране и поддръжка на внедрени 

информационни системи 

 

 

 

 



Предлагани услуги 

Свързани с колокация и свързаност 

Доставка на високоскоростен опичен 

интернет 

Капацитет 

24 часова  поддръжка без прекъсване 

Бързо отстраняване на повреди при 

свързаността 

Мониторинг на мрежата 

Система за обслужване на клиентите 

 

 



Предлагани услуги 

Свързани с колокация и свързаност 

Колокация 

Модерно техническо оборудване 

Автономна система за електрическо захранване  

Климатизация на помещенията 

Двойни подове с антистатично покритие 

Специална противопожарна защита 

Предоставяне на сървърни конфигурации под 

наем 

24 часова сървърна поддръжка 



Ръководството на “Димяна” ЕООД Ви 

благодари за присъствието !  
 

За нас ще бъде чест да получим 

възможността да бъдем Ваши 

партньори! 


