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Ovitas Knowledge
Manager
Adatból információ,
információból üzleti haszon
Az OVITAS professzionális megoldásokat
kínál az irat-,
dokumentum-,
tartalom-,
folyamat- és
tudáskezelés
területén.
Cégünk sok év
szakértelmét és
kimagasló technikai
megoldásait állítja
a mindennapi üzleti
és közigazgatási
folyamatok
szolgálatába.

"A tudáskezelés az az eszköz, amellyel a strukturált és
strukturálatlan információt szerves egésszé szervezhetjük, s az ismeretkincsbıl pontosan azokat az
elemeket jeleníthetjük meg – mégpedig abban az
összeállításban és formában –, amelyekre a
vállalatvezetésnek egy adott döntés meghozatalához,
illetve valamely tevékenység elıkészítéséhez szüksége
van…
…ahhoz, hogy egy cégnél valódi tudáskezelés valósuljon
meg, egy sor, egyébként egyedi informatikai megoldást
kell egységes egésszé ötvözni. Olyan, látszólag
egymástól távol esı rendszereket kell összekapcsolni,
mint az archiválás, az adatbázis-kezelés, a keresı- és
ágens technológia, a munkafolyamat-szervezés
(workflow), valamint a portál- és tartalommenedzsment."
A világ egyik legnagyobb informatikai piackutató cége, a
Gartner fogalmazta meg így, mi is a napjainkban sokat
emlegetett tudáskezelés lényege. Az Ovitas Knowledge
Manager (OKM) olyan eszköz, amely lehetıséget nyújt
üzleti eredményességben is jelentkezı tudáskezelés
megvalósítására.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA FELSİFOKON

TUDÁSKEZELÉS
Rugalmas, sokoldalú

Szabványos, nyílt

Hatékony kapcsolat

Alkalmazási területek

OVITAS KNOWLEDGE MANAGER

Az Ovitas Knowledge Manager lehetıvé teszi:
• a vállalati-, intézményi vagy egy adott területre vonatkozó
információk áttekinthetı, egységes kezelését
• a tudásanyagra vonatkozó szabályok, az ún. tudásmodell
kialakítását - a modell biztosítja, hogy a különbözı forrásokból,
szerkesztıktıl származó információ konzisztens egységet
alkosson
• adatok importját és exportját – az OKM támogatja a
nemzetközileg elfogadott XML téma térkép szabványt, mivel a
szabványosság egyaránt biztosíték az információk
hordozhatóságára és az eszköztıl való függetlenségére
• a jogosultság-kezelést - a rendszerben beállítható, hogy ki
mihez férhet hozzá és mit módosíthat
• az információk szerkesztését - a szerkesztıi felület hatékony
munkaeszköz a tudásbázis rendszeres bıvítéséhez és
aktualizálásához
• a tudástárban tárolt fogalmak, témák és összefüggések
áttekinthetı megjelenítését – a felhasználó igényeitıl függıen
lehetıség van grafikus vagy szöveges ábrázolásra
• az információk keresését és tárolt a tudásanyagon való
navigációt - az egyes témák közötti kapcsolatokon keresztül
juthatunk a keresett adatokhoz, s eközben új összefüggéséket
és ismereteket fedezhetünk fel.
Az Ovitas Knowledge Manager eredményesen alkalmazható minden
olyan területen, ahol szükség van:
• a tudásanyag rendszerezésére, a gyakorlott és kevésbé járatos
felhasználók számára való gyors elérhetıségre
• az összefüggések nyilvántartására és szemléltetésére
• a kapcsolatok idıtıl-, tértıl- vagy egyéb paramétertıl való
függésének kezelésére
• a különbözı rendszerekbe beágyazott tudáshoz, a rendszerek
megbontása nélkül egységes, könnyen kezelhetı elérést adni.
Az Ovitas Knowledge Manager potenciális alkalmazási területei:
• vállalati tudásbázisok, információs rendszerek
• kulturális tartalmak kezelése
• jogi, idegenforgalmi, mőszaki vagy bármely egyéb terület
feltérképezése
• oktatási anyagok.
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