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SAP Document Archiving by OpenText –
SAP certifikované úložiště pro 
dokumenty

Bezpečný a důvěryhodný 
archiv nejen pro faktury



Nové SAP Technologie – příležitost ke změně



SAP archivace – dva významy

Datová archivace

• Zmenšuje velikost SAP databáze

• Klíčové oddělení: IT

• Hlavní důvody: výkon SAP, cena úložiště, 
migrace na SAP HANA

Dokumentová archivace

• Integruje business dokumenty

• Klíčové oddělení: Business 

• Hlavní důvody: efektivita procesu, soulad s 
předpisy



DŮVODY ARCHIVACE DOKUMENTŮ A DAT

Zvýšení produktivity

Snížení nákladů

Snížení rizik



Přístup k datům přes sap document access Zobrazení 
dat ve virtuálních složkách

Offline Data

Online Data

▪ Jednoduché zobrazení dat 

business uživateli

▪ V kontextu celého business 

procesu a online dat

▪ Přímý přístup k přílohám

▪Online data = data v SAP 

databázi

▪Offline data = 

archivovaná data mimo 

SAP databázi



SAP Document Archiving by OpenText

Zahájení procesu -

Vstup dokumentů

Optimalizace procesu -

Kontrola a doplnění dokumentů

kdykoli, kdekoli

Archivace –

Tiskové sestavy

a odchozí dokumenty

Zahájení procesu -

Vstup dokumentů

Optimalizace procesu -

Kontrola a doplnění dokumentů

kdykoli, kdekoli

Archivace –

Tiskové sestavy

a odchozí dokumenty



Document access for SAP Solutions

Podpora 
dlouhodobé 

archivace

Strukturované i 
nestrukturované 

dokumenty

360° pohled podle 
SAP procesů a 

objektů

Integrace do SAP 
aplikací 

Základem je SAP 
NetWeaver 
technologie

Přístup k 
dokumentům 

kdykoli z transakcí



Document access for SAP Solutions

SAP uživatel využívá:
SAP Gui

SAP web Uls

SAP Portal

Zákaznickou webovou aplikaci

Jednoduché rozhraní

Snižuje požadavky na školení.



ArchiveLink PLUS  - rychlé pořízení dokumentu

Vkládání drag 

& drop

Další dokumenty 

pro ArchiveLink

dokumenty

Nastavení atributů 

se definuje podle 

objektu a/nebo typ 

Archivelink objekt



ArchiveLink PLUS – jednoduché zobrazení a třídění 
příloh

Atributy

Náhled na ArchiveLink

documents



ArchiveLink PLUS – umožňuje fulltextové vyhledávání

Kombinace fulltextového 

vyhledávání a dle atributů

Atributy 

dokumentu

Vyhledávání dle 

atributů

Vyhledávácí 

šablona

Uživatelské 

rozhraní

SAP GUI

Miniatura 

dokumentu



Jaká je hodnota archivace management?

Zrychluje odezvu 
SAP 

Snižuje náklady 
na infrastrukturu 

a její správu

Snižuje požadavky 
na interní IT 

podporu

Zvyšování výkonu 
vnitrofiremních 

procesů



A běží to taky v cloudu?

ANO



Děkuji za pozornost!
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