
Vážení obchodní partneři, dovolujeme si vás oslovit s podzimním vydáním našeho
čtvrtletníku. Děkujeme vám za přízeň, přejeme vám pevné zdraví a příjemné čtení. 

Tým IXTENT

 

Beseda s ekonomem Peterem Staňkem
Zveme Vás na besedu s ekonomem Peterem Staňkem na téma Digitalizace podnikání v
kontextu ekonomické krize. Představíme Vám efektivní softwarové nástroje pro práci
odkudkoliv. Již 15. 10. 2020!

Inspirativní on-line konference OpenTextu
26.-29. 10. 2020 bude probíhat on-line
konference OpenText World 2020 zaměřená
na novinky ve správě dokumentů. Co Vás
čeká? Budou shrnuty následky a výzvy
globální pandemie ve vztahu k digitalizaci
firemního obsahu.

Více informací

 

Nástroj efektivní spolupráce pro evropskou lékařskou organizaci
Přestože se ESMO stále přizpůsobuje a učí
novému způsobu práce, jsme s implementací
spokojeni a považujeme ji za úspěch. Chtěl
bych všem poděkovat za jejich podporu a za
dobrou práci vykonanou v projektu
SharePoint.“ poznamenal k realizovanému
projektu Cesare Melchiorri, ITDS Department
Head, ESMO.

Více informací

Rozhovor s Viktorem Matějkem, vedoucím OpenText týmu
Vedení IXTENTu si vždy uvědomovalo, že tou největší devizou pro firmu jsou její
zaměstnanci a také k nim tak přistupuje. Naprostá pluralita názorů a SVOBODA (nejen ve
vedení :-)) projevu jsou přitom základní kameny společnosti.

Celý rozhovor

 

Neztrácejte čas přepisováním
faktur do systému…
Přepisují, kontrolují a schvalují Vaši
zaměstnanci velké množství dodavatelských
faktur (desítky tisíc) nebo řešíte jiné firemní
agendy neefektivně papírovou formou
(archivaci, správu smluv, HR, výrobní a
servisní dokumentaci, logistiku,…)? Pokud
ano, máme pro Vás efektivní řešení…

Více informací

Benefity nové cloudové verze
správy firemního obsahu
V této zvláštní době bezprecedentních změn
se organizace snaží udržet svou dynamiku.
Potřeba efektivního přístupu k informacím,
podpora týmové práce, kontinuita procesů a
správa věcí veřejných je důležitější než kdy
dříve.

Více informací

 
 

Upozornění pro organizace
využívající SharePoint
Věnujte prosím pozornost tomuto
kritickému hlášení – workflow SharePointu
2010 přestanou být s koncem října 2020
podporována. 

Více informací

Přehled verzí Content Serveru
Content Server ve verzích 16, které jsou
starší než 5 let, již v současné době není
plně podporován, je pouze v režimu
údržby. OpenText svým klientům
doporučuje provádět pravidelné
aktualizace. 

Více informací

Nová verze Smart Document
Flow
Smart Document Flow je bezkonkurenční
produkt společnosti IXTENT, jenž funguje
jako mezičlánek mezi DMS (systémem
pro správu podnikového obsahu –
OpenText Content Suite) a informačními
vstupy. 

Více informací

Konec podpory pro Internet
Explorer 11
Microsoft oznámil, že aplikace a služby
Microsoft 365 již nebudou příští rok
podporovat prohlížeč Internet Explorer 11
(IE 11). 

Více informací

 

Certifikované partnerství s Nintex
Od června 2020 jsme certifikovaným
partnerem NINTEXu...

Více informací

               
V případě zájmu nás
kontaktujte:

marketing@ixtent.com
www.ixtent.com

Newsletter je doručován na základě osobního nebo telefonického kontaktu – jeho zasílání lze kdykoli zrušit na
marketing@ixtent.com.
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