System CDS-Dialog do komunikacji szkoła-dom oraz
prowadzenia dziennika elektronicznego
System informatyczny CDS–Dialog firmy Softman S.A. wspomaga
komunikowanie się społeczności szkolnej (rodziców i nauczycieli), pełniąc rolę
specyficznego „intranetu” i forum dyskusyjnego, z funkcją rejestracji i archiwizacji
przesyłanych wiadomości (spraw). System wspomaga adresowanie spraw poprzez
kojarzenie prawdopodobnych adresatów na zasadzie kontekstu tematyki sprawy i roli
adresatów oraz nadawców. System zapisuje historię każdej sprawy - można wrócić
do niej po jakimś czasie i prześledzić na nowo jej przebieg, skorzystać z
doświadczeń poprzednich roczników przy organizacji szkolnych uroczystości.
Obsługa CDS-Dialog jest intuicyjna, a jego wdrożenie nie wymaga specjalnych
szkoleń. Użytkownik CDS-Dialog może tworzyć nowe sprawy oraz aktywnie
komunikować się w związku z już utworzonymi, istniejącymi sprawami. System
umożliwia tworzenie grup dyskusyjnych w ramach osób zarejestrowanych w
systemie. W przypadku potrzeby przekierowania wiadomości – adresat może
przekazać ją innej osobie z zespołu. Nadawca oraz członkowie grupy mogą dołączać
do wiadomości pliki binarne. CDS-Dialog może automatycznie generować e-maile
lub SMS’y powiadamiające adresatów o nadejściu do nich nowych wiadomości w
systemie. Konfigurator systemu zapewnia precyzyjne dopasowanie CDS-Dialog do
potrzeb użytkowników i analizowanie spraw – poprzez wbudowany system BI. W
wersji 2.0 system został wzbogacony o funkcjonalność dziennika elektronicznego.
System uruchomiony jest na platformie sprzętowej firmy Softman S.A. i może być na
życzenie udostępniony nieodpłatnie dla celów testowych na czas określony. Praca z
systemem CDS–Dialog odbywa się za pośrednictwem standardowej przeglądarki
internetowej, niewymagającej instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.
Technologia Oracle, w jakiej został zrealizowany system sprawia, że administrowanie
nim i wprowadzanie do niego modyfikacji jest niezwykle proste i szybkie.
Bezpieczeństwo aplikacji jest zapewnione poprzez zdefiniowane schematy
autentykacji i autoryzacji. System nadaje się idealnie do użytkowania w trybie
hostingu, tzn. może być zainstalowany i administrowany poza szkołą (oferuje to
Softman S.A.), co radykalnie obniża koszt jego bieżącej eksploatacji.
W celu otrzymania szczegółowych informacji o naszej ofercie prosimy skontaktować
się z naszymi przedstawicielami – pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

