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Therefore™ 
канализира бизнес 

процесите Ви

Therefore™ е първокласна 
система за управление на 
информация, подходяща 
за всякакъв тип документи. 
Хартиени и електронни 
документи, имейли, CAD 
файлове, изображения и 
дори видео файлове могат 
да бъдат съхранявани, 
споделяни и обработвани 
по удобен и сигурен начин.

Therefore™ може лесно да 
бъде внедрен във настоя-
щата ви ИТ инфраструкту-

ра посредством същест-
вуващите конектори и 
SDK. Като Microsoft® Gold 
Certified партньор,  
качеството е нашата 
висока цел и правим 
интензивни тестове, за да 
сме сигурни в надежд-
ността на нашия продукт.

И потребителите, и адми-
нистраторите ще оценят 
интиутивния интерфейс, 
гъвкавите работни про-

цеси, електронните подписи, 
лесната интеграция и 
мощната вградена търсачка.

Therefore™ ви позволява 
да прихващате, органи-
зирате и достъпвате ця-
лата критична за бизнеса 
информация. 
Благодарение на лесния 
интерфейс всеки потре-
бител, запознат с компют-
рите, може веднага да 
започне да работи по-
ефективно.

the way information is
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Therefore™ revolutionizes 
Защо Therefore™?

•Намерайте информацията си бързо
•Наблюдавайте всички процеси и задачи
•Освободете офиса си от хартия
•Канализирайте комуникацията с клиенти и автоматично
създавайте отговори
•Използвайте версии на документи и следете промените им
•Станете мобилни
•Повишете информационната си сигурност
•Свържете с вашите ERP/CRM системи
•Съхранявайте и индексирайте имейли автоматично

В днешната динамична бизнес среда от 
особено значение е ефективното управление 
на информация и документи.
Спечелете конкурентно предимство с 
възможността бързо да съхранявате, 
достъпвате и търсите сред Вашите данни. 
Подсигурете се срещу изтичане на 
информация и повишете увереността на 
персонала Ви посредством нови нива на 
ефективност и бързина.



Therefore™ означава продуктивност
Стараем се да направим работата с Therefore™ интуитивна. Ето защо сортирането на 
документи, добавянето на бележки и коментари, подписи и печати са толкова лесни в 
Therefore™ . Можете да получавате известия за добавянето на нови документи, за нанасянето 
на промени по дадени документи и напомняния за срокове по различни задачи. Therefore™ 
може дори да генерира документи на база на архивирана информация и да ги изпраща като 
имейли или прикачени файлове към много получатели. В последствие, тези отговори могат 
също да се архивират в Therefore™ за подобряване на бъдещата комуникация.
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Намерете информацията

Therefore™ Ви позволява за 
секунди да намирате информа-
цията си като използвате клю-
чови думи, пълно-текстово тър-
сене и търсене по категории.

Възможно е да се извлича текст 
от изображения, така че да 
намирате всякакъв документ в 
рамките на секунди.

Входиране на документи

Независимо дали информацията 
идва по електронен или аналогов 
път, Therefore™ може да я 
прихване и индексира коректно. 
Документи на хартия като 
фактури и доклади могат да се 
входират и индексират 
автоматично чрез модула Capture 
Client. Програмата поддържа 
разпознаване на баркод, OCR и 
може да се интегрира с 
интелигентни решения за 
сканиране като Kofax и IRIS за 
допълнителна автоматизация на 
сканирането.

Елетронните документи могат да 
се входират автоматично и 
информацията да се извлече от 
тях за последваща лесна 
обработка. Веднъж вкарани в 
системата, документите могат да 
се прикачат към работни 
процеси, досиета и да им се 
зададат политики по 
съхранение и изтриване.



 Therefore™ 
гарантира сигурността 

на информация Ви

Електронен подпис

Документите се запаз-
ват в  Therefore™ в 
техния оригинален 
формат като се под-
писват автоматично от 
програмата при входи-
рането им в нея. Това 
включва информация 
за документа и негово-
то съдържание, което 
спомага да се удосто-
вери легитимността на 
файла. В допълнение, 
при експорт на доку-
ментите към тях може 
да се добави личен 
електронен подпис.

Права и сигурност 

В Therefore™ може 
лесно да се входират 
потребители от Active 
Directory или LDAP, и 
да им се зададат права 
на база на групи, ин-
декси или дори на ниво 
конкретен документ.

Законово 
съответствие 

Therefore™ надлежно 
архивира документи 
и ги подготвя за 
изтриване след като 
изтече законовия 
период за тяхното 
съхранение. Функ-
цията Therefore™ 
Export позволява, 
ако е необходимо, да 
се експортират доку-
менти към друга 
медия за съхране-
ние.

Устройства за 
съхранение

Therefore™ 
поддържа основна и 
допълни-телна 
локация на 
съхранение , на 
сигурна медия, 
вклю-чително на  
NAS, RAID и NetAPP 
SnapLock.

Администриране 

Управлявайте 
централно системата, 
добавяйте потреби-
тели, създавайте 
работни процеси, 
задавайте права на 
достъп и дори доба-
вяйте сървъри – 
всичко това благо-
дарение на Solution 
Designer. Therefore™ е 
напълно скалируем, 
промяната от personal 
до business пакет е 
много проста, трябва 
само да се надгради 
лиценза и да се нас-
троят допълнителни 
потребители.

Администрирането е 
много лесно. Вие 
можете бързо да се 
научите сами да 
поддържате системата, 
като не е нужна 
никаква доработка за 
това.
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Сигурно и автоматично съхранение и бекъп 
на имейли

Therefore™ предлага много решения за архивиране 
на имейли. Therefore™ може ръчно или автоматично 
да входира и съхранява имейли от Microsoft® 
Outlook, Exchange и IBM Lotus Notes. Имейлите могат 
да бъдат организирани заедно с други подобни 
документи. При използване на Microsoft® Outlook, 
Therefore™ може автоматично да извади имената на 
подател и получател, дата, заглавие на писмото, 
както и друга информация и да я използва за 
автоматично индексиране и запазване на имейла. 
Интеграцията с Outlook е стандартна за всички 
версии на програмата. 



Управление на досиета, записи и проекти

Свързани в досие, запис или проект, документите могат да се управляват заедно в Therefore™.  
Модулът Therefore™ Case Manager дава общ изглед на всички документи в едно досие, показва 
кои от тях липсват и дори може да стартира работен процес. И след като Therefore™ е толкова 
гъвкав и лесен за употреба, всеки един документ може да се създаде за секунди.
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Архивирайте 
информацията си

Therefore™ идва стандартно с 
конектор към Microsoft® 
Office. Това прави лесно 
запазването на документи от 
Word, Excel и PowerPoint 
директно в Therefore™ чрез 
бутона “Save to Therefore™". 
Всеки друг тип документ, 
включително CAD чертежи и 
видеа, може да се входира 
като се „завлече“ с мишката в 
Therefore™.

Входиране на 
електронни документи

Вие можете да използвате 
настоящата си  Windows® 
структура, за да индексирате 
и входирате документи в 
Therefore™. Те могат да се 
достъпят директно през 
Windows Explorer или чрез 
Therefore™. Therefore™ 
предлага няколко начина на 
автоматично запазване на 
големи количества елек-
тронни файлове. Всеки един 
тип документ – като 
изображение, PDF или XML, 
може да се запази и 
индексира автоматично. 

Разглеждайте 
информацията си

Документите могат да се 
визуализират чрез Therefore™ 
Viewer, дори ако съответната 
за тях програма не е 
инсталирана на компютъра на 
потребителя. Същото важи 
дори за архивирани видео 
файлове.



 Therefore™ 
означава мобилност 
Therefore™ 
Навсякъде

Нямате интернет? 
Няма проблем!  
Therefore™ Навсякъде 
Ви дава възможност 
да свалите докумен-
тите си, да ги прера-
ботите и, когато се 
свържете отново, да 
ги синхронизирате 
със сървъра.

Therefore™ уеб 
достъп

Уеб достъпът до 
Therefore™ прави 
Вашия браузър мощен 
колкото една система 
за управление на 
документи. Функцията 
се поддържа от всички 
по-известни браузъри 
като Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Internet 
Explorer, Safari и 
Opera. Търсете, отва-
ряйте и редактирайте 
документите си, и 
работете по задачите 
си – чудесна възмож-
ност за служители, 
които са постоянно в 
движение или работят 
от домовете си. 

Управление на 
процеси 

Therefore™ Workflows  
може да подобри ефек-
тивността на проце-
сите, да намали заба-
вянията и да направи 
видими и ясни неогра-
ничен брой работни 
процеси. 
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Една от ползите на управлението на инфор-
мация е възможността за работа с документи 
извън офиса, без това да компрометира сигур-
ността. Мобилното приложение на Therefore™ 
прави достъпването на документи, досиета и 
процеси в движение неимоверно лесно. 

Одобрение на 
договори или на 
фактури са само част 
от възможностите на 
работните процеси. 
Благодарение на 
лесния интерфейс, 
администраторите на 
системата лесно 
могат да правят нови 
работни процеси.

Therefore™ мобилно 
приложние

Мобилното прило-
жение на Therefore™ 
е чудесно допълне-
ние към основната  
система, даващо 
достъп до процеси-
те, досиетата и 
документите Ви. С 
мобилното приложе-
ние можете да пра-
вите снимки и да ги

изпращате към 
Therefore™, да рабо-
тите по процеси, да 
отваряте документи и 
да изпращате файлове 
от поддържащите ги 
приложения към  
Therefore™. 
Приложението се 
поддържа на Android 
телефони и таблети, 
Windows Phone теле-
фони, Windows 8, 
Windows RT, и iPhone и 
iPad устройства. В 
допълнение, мобилно-
то приложение може 
да се използва с Canon 
Capture on Touch 
сканирането на доку-
менти чрез преносим 
скенер и таблет. Това е 
особено полезна функ-
ция за служители, 
които много пътуват, а 
трябва да запазват 
подписани договори 
директно в системата.



Автоматично индексиране
Профилите за индексиране позволяват съдържанието на документа да бъде автоматично прихванато и 
запазено в Therefore™. Това важи за шаблони в MS Office, имейли и дори PDF-и. Образци на документи 
могат да се достъпват директно от Therefore™ и да се интегрират в работни потоци, досиета и Therefore™ 
Online. Също така е възможно да се попълват Office образци с индексни данни от вече архивирани 
документи. Това решение важи с пълна сила и за входяща и изходяща поща – от генериране на образец, 
през запазването и индексирането му в Therefore™, до генериране и изпращане на отговор.  
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Therefore™ Online
Компаниите, търсещи 
алтернатива на инвестирането 
в собствена ИТ инфраструк-
тура, ще бъдат привлечени от  
облачните услуги. Те не 
изискват управление и под-
дръжка, като същевременно са 
гъвкави и дават възможност за 
бързо увеличаване броя на 
потребителските лицензи и 
мястото за съхранение на доку-
менти, когато това е нужно. 

Therefore™ Online е със сходни на 
инсталираната версия функции, 
но вместо да се инсталира в 
мрежата на клиента, се 
инсталира в дейта център с 
високо ниво на сигурност. 
Ниските първоначални разходи и 
месечни такси правят тази 
версия финансово атрактивна 
дори за компании с ограничен 
бюджет.
С Therefore™ Online сканирането 
към облака и печатането от него 
е много лесно.

Основните функции на 
Therefore™ Online са 
прихващане, индексиране, 
търсене и запазване. 
Потребителите могат да 
достъпват документите си по 
всяко време и от всякъде, стига 
да имат достъп до Интернет.
Можете да достъпите Therefore™ 
Online през стандартния клиент, 
чрез уеб или през мобилното 
приложение. 



Therefore™

1 Supported versions: Windows Server® 2003, SP2, 2008, SP2, 2012, SP2 
2Microsoft® SQL Server® Express is also supported, but restrictions apply. Please contact Micrsoft for more information
3 IBM® DB2 Express-C supported in Business Edition
4 Supported Client operating systems: Windows®  Vista® , SP2; Windows®  7, SP1; Windows®  8, 8.1
5 Supported Browsers: Internet Explorer® 7.0, Mozilla® Firefox ® 10.0+; Google Chrome™ 20.0+, Opera™ 12.0+, Safari 5.0+
6  Installed Gadget supported on Windows® Vista® and Windows® 7, newer version require 3rd party software
7 Mobile app supported on  Android 2.2+, iOS 4.3+, Windows Phone® 8+, Windows RT,+ Windows 8+ 
6 Mircosoft® Word, Excel®, Outlook®, PowerPoint®, Visio®, and Project®  templates supported with Office 2007 SP3 or later
9 All applications must be tested with Universal Connector. Support for Microsoft Dynamics NAV RTC clients provided by the Universal Connector
10 Supported versions: Microsoft®  SharePoint®  2007, 2010, 2013

Personal Edition Workgroup Edition Business Edition
Един потребител 5 - 50 потребителя 2 - Неограничено

Therefore™ Online 1 - 
неограничено*

• • ••
Сървърната 

инфраструктура е част от 
услугата• •

••• •

Сървър / БД / Сторидж 
Windows®  Server 32/64-bit1 

Мулти-сървърна поддръжка 
Microsoft®  SQL Server 2005+2 

Oracle 10.2+
IBM®  DB2®  9.5+3

DAS, NAS, San and local RAID 
Netapp® • •

• • • •
• • •

• • • •

Therefore™ Клиенти

Navigator, Viewer, Capture Client и Case Manager4 

Уеб достъп (Web Navigator и Viewer)5

Gadget (уеб и инсталиран) 6

Мобилно приложение (таблет, телефон)7 • • •

• •
Интегриран работен поток

Therefore™ Document Workflow 
Графичен дизайнер с "влачене" • •

• •• •• • • •• • • •

Сигурност и разрешения
Windows® Integrated Security 

 Active Directory®

Therefore™ вътрешни потребители
 Подлисан PDF, Електронен подлис

 LDAP/ SAMBA под ръжка • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

Работа с документи
Open формат

Content Viewer за различни формати

Анотации (PDF и TIFF документи) 
Контрол на версии (вкл. коментари) 

Създаване на документи8

Case Management
Шаблони и профили за индексиране8 • • • •

• • • •
Управление на документи 

Управление на ьизнен цикъл 
Audit Trail • • • •

опция • опция опция 
опция опция опция опция

• • •
опция опция опция

Прихващане
Therefore™  Capture Client (Barcode/OCR) 

Therefore™ MFP Application
Kofax® Capture® 

Kofax®  Adrenaline® поддръжка в Capture Clinet 
eCopy® ShareScan® опция опция

Поддръжка наISIS и TWAIN драйвери • • • •
Сканирани формати TIFF, PDF, PDF/A • • • •

• • • •
опция опция

опция

Архивиране на имейли 
Microsoft® Outlook® 

Наблюдение на кутия 
Microsoft® Exchange Server 

IBM® Lotus Notes® опция

Входиране на електронни документи 
Therefore™ PDF принтер

Входиране на наръчи
Автоматично с извличане на данни

 eCopy® PDF Pro Office •
опция

•
опция

• •
Други интеграции с трети страни

Интеграция с други БД
Microsoft® Office

 Други приложения чрез Universal Connector9 

Windows® Explorer
Microsoft Dynamics® NAV9

Microsoft® SharePoint® 10

SAP Netweaver®

•
опция

•
опция

•
опция
опция

опция
•

Plug-In-и от трети страни
 Objectif Lune® PlanetPress®
Всички решения на I.R.I.S.

опция
опция

опция
опция

опция
опция

опция
опция

• • • •
• • • •

Съхранение на документи и видео 

Интерфейс на различни езици 

Доработка (Therefore™ API) • • • •
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