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Як почати працювати з СУІП  
«PRIMADOC» ?  

На всі Ваші питання по  
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ 

ІНФОРМАЦІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА «PRIMADOC»         

радо дадуть відповідь: 

 Звертайтесь за контактами у буклеті 

та отримайте відповіді на всі питан-

ня! 

 Ми з радістю проведемо презента-

цію системи на Вашому 

підприємстві! 

 Надамо тестову версію системи та 

інструкцію! 

 Якщо система Вам підходить, 

наступним кроком стане —

обговорення: 

 елементів впровадження (систему 

можна впроваджувати самостійно 

або ж доручити нам); 

 налаштування системи на Ваші ви-

моги 
 

НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ, РІШЕННЯ ЗА 

ВАМИ!!! 
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СИСТЕМА «PRIMADOC» - 

просте та ефективне рішення  
 

Система PrimaDoc є самою простою, зруч-

ною, надійною і дешевою системою із тих, 

які використовуються в Україні. Вона створе-

на не з комерційною метою, а для того, щоб 

упорядкувати документообіг в Київському 

національному університеті імені Тараса Ше-

вченка. В процесі її створення виникла пот-

реба не тільки в упорядкуванні і автоматиза-

ції документообігу, але й управлінні всіма 

інформаційними потоками і що дуже важли-

во, контролю виконання доручень, які міс-

тяться в різноманітних документах, довільній 

кореспонденції, рішеннях керівництва і на-

рад. Тому ця система охоплює більше функ-

цій ніж звичайна система електронного доку-

ментообігу. По суті, це система управління 

інформацією організації.  

Система створена на базі відкритих 

(безкоштовних) платформ: операційна систе-

ма LINUX, СУБД PostgreSQL. Має надзви-

чайно простий WEB інтерфейс (мова розроб-

ки JavaScript), до якого можна приєднатися 

через самі популярні браузери: Mozilla Fire-

fox, Opera, Google Chrome. Має клієнтський 

інтерфейс, якій створено на базі MS Access 

(мова розробки Visual Basic). Можливо вико-

ристання бескоштовної версії MS Access 

Runtime. Клієнтська версія використовується, 

в основному, для адміністрування системи.  

Система може бути передана в стандартному 

вигляді, а може бути налаштована розробни-

ками на умови Вашого підприємства. Крім 

того, ми навчимо Вас роботі в умовах систе-

ми та при бажанні впровадимо її на Вашому 

підприємстві. Це зроблять справжні професі-

онали в сфері управління проектами впрова-

дження ІТ. 

Що таке СУІП? 

 програмне забезпечення, головними зав-

данням якого є управління інформацій-

ними потоками підприємства. 

Якщо на Вашому підприємстві: 

Ви не знаєте, де знаходяться докумен-

ти, де їх шукати; 

бентежить час погодження та затвер-

дження документів;  

відсутній моніторинг роботи та кон-

троль поставлених задач; 

обмін інформацією нагадує «кам’яний 

вік»; 

всі відділи «потонули» в паперах,  

тоді 

почніть управляти інформацією 

підприємства з допомогою першої в 

Україні системи управління інфор-

мацією підприємств — PrimaDoc. 

СУІП — шлях в 
інформаційне суспільство 

З «PRIMADOC»  
легко та просто виконати   

 Автоматичну реєстрацію документів 

 Автоматично розподіляти документи за ка-

тегоріями 
 Задати необмежену кількість користувачів 

 Призначення кожному користувачу дубле-

рів (керівники – секретарів). Які працюючи 

під своїм логіном обробляють документи 

керівника 

 Встановити порядок розгляду документу, з 

поверненням, уточненням, перенаправлен-

ням і т.д 

 Створити свою групу адресатів для швидко-

го перенаправлення документів 

 Контролювати виконання доручень 

 Завжди можна отримати протокол по роботі 

з системою в розрізі керівників, відповіда-

льних, кореспондентів на предмет: скільки 

документів видав чи отримав, скільки перег-

лянув, скільки виконав і т.п.) 

 Моделювання бізнес-процесів та їх викори-

стання в управлінні електронним докумен-

тообігом. 

У СИСТЕМІ «PRIMADOC»: 

 Абсолютно всі дії клієнтів протоколю-

ються 

 Кожен учасник СЕД здійснює роботу в 

особистому кабінеті 

 Всі документи постійно знаходяться на 

контролі системи 

 Інформація зберігається в зашифровано-

му вигляді 

 Вбудовано функцію діагностики бази 

даних системи (хто і що зробив) 
Адміністратор може розширити  режими роботи 

за вимогами Вашого  підприємства 



 


