PUBLI
Platforma pro
řízenou distribuci

UNIKÁTNÍ
ŘEŠENÍ
pro nejbezpečnější distribuci
a sdílení dokumentů
Komplexní platforma s nejvyšší mírou
zabezpečení, která se Vám přizpůsobí.
Vyvinuli jsme řešení, které zamezuje nežádoucímu šíření, stahování
a tisku citlivých informací. Získejte přehled nad dokumenty a zajistěte jejich
aktuálnost na všech zařízeních partnerů nebo zaměstnanců. Smlouvy,
směrnice, technické výkresy, manuály, obchodní podklady a další mějte vždy
aktuální se zabezpečením proti nežádoucímu šíření. Definujte si pravidla pro
své dokumenty a zjednodušte si jejich distribuci.

BEZPEČNOST
Nejvyšší ochrana dat pomocí systému šifrování obsahu na straně
příjemce a bezpečné doručení pomocí samotné identifikace zařízení.

KONTROLA
Získejte úplnou kontrolu nad tím kdo, kdy a na jakém zařízení má
přístup k dokumentům v zabezpečené elektronické knihovně.

MONITORING
Přehled nad používáním, stahováním a tiskem distribuovaných dokumentů
k zajištění dohledatelnosti a shody s nastavenými firemními procesy.

ELEKTRONICKÁ
KNIHOVNA
bezpečná distribuce a přístup
k citlivým informacím a datům
ŘÍZENÁ DISTRIBUCE
Mějte pod kontrolou, kdo může důležité dokumenty
číst, sdílet nebo tisknout.

DOSTUPNOST
Dokumenty jsou dostupné na počítačích a všech mobilních
zařízeních, tabletech on-line i off-line.

E-KNIHOVNA
Přehledné zobrazení dokumentů ve vlastní zabezpečené elektronické
knihovně přináší pohodlí pro správce i příjemce dokumentů.

AUDIT A PŘEHLEDY
Analytika zajišťuje detailní přehled o práci s dokumenty
na straně příjemce.

AKTUALIZACE DOKUMENTŮ
Změny dokumentů jsou automaticky synchronizovány na všech
zařízeních, aby se zabránilo neaktuálnosti a více verzím souborů.

KONTROLA
Potvrzení přečtení dokumentů, tvorba checklistů a testů
umožňuje efektivní kontrolu a splnění procesních požadavků.

DALŠÍ
FUNKCE
jedinečné interaktivní prvky
RESPONZIVNÍ A INTERAKTIVNÍ DOKUMENTY
V Publi můžete vytvářet zcela responzivní e-booky nebo
dokumenty s interaktivními prvky tzv. mKnihy. Ty můžou být
obohacené o animace, videa a jiné multimediální prvky, díky
kterým usnadníte pochopení.

TESTY ZNALOSTÍ A POCHOPENÍ DOKUMENTŮ
Publi obsahuje nástroje pro vytváření a generování testů
znalostí. Testy mohou být zahrnuty do přípravy a průběžného
vzdělávání zaměstnanců. Mohou sloužit ke kontrole pochopení
a následnému vyhodnocení úspěšnosti.

EFEKTIVNÍ KONTROLY A CHECKLISTY
Publi je možné využívat k tvorbě checklistů, distribuci a kontrole.
Opakované úkony např. údržby nebo revize, kdy pracovník
prochází během práce seznam úkonů a výsledné stavy se
monitorují a reportují nadřízenému. Vyplňování seznamu úkonů
může probíhat off-line, tedy i v obtížných podmínkách.

ČTENÍ ODBORNÉ LITERATURY A ČASOPISŮ
Přístup k firemním novinkám, časopisům a odborné literatuře
odkudkoli a kdykoli přináší nové možnosti. Usnadněte
zaměstnancům přístup a čtení. Ušetřete čas při administraci
distribuce a výpůjček.

obchod@publi.cz
+420 775 555 357

publi.cz/firma

