
АСКОД™ Корпоративний забезпечує
ство рення єдиного інформаційного про-
стору і загального структурованого корпо -
ративного сховища документів, авто -
матизацію процесів опрацювання доку-
ментів та контролю виконавчої дисциплі-
ни, скорочення термінів про ходження
документів та покращення ефективності
роботи персоналу.

Система АСКОД™ призначена для авто-
матизації ділових процесів щодо обліку та
опрацювання проектів доку ментів, вхідної,
вихідної, внутрішньо розпорядчої службо-
вої кореспонден ції, нормативних докумен-
тів та звер нень громадян, запитів на
інформацію, заявок, договорів, ко -
мерційних та інших документів, за -
безпечення контролю за виконанням
документів, завдань та доручень.

Система АСКОД™ дозволяє швидко і про-
зоро організувати усі процеси доку -
ментообігу будь-якої установи, орга нізації
або підприємства як в умовах зосередже-
ної, так і територіально-розподіленої орг-
структури.

АСКОД™-WEB забезпечує доступ до
функцій системи АСКОД™ через веб-
інтерфейс з використанням найпопулярні-
ших браузерів Google Chrome, Mozilla
Firefox, Opera, Internet Explorer, Safari
тощо, та охоплює практично усі аспекти
електронного документообігу щодо опра-
цювання вхідної, вихідної, внутрішньо-роз-
порядчої кореспон денції, фінансово-гос-
подарських доку мен  тів, звернень грома-
дян та контроль за проходженням і вико-
нанням доку мен тів, доручень і завдань.

Доступ користувачів до системи АСКОД
за допомогою WEB-додатку здійснюється
згідно з встановленим регламентом вико-
нання робіт, від повідно до наданих прав і
пов но важень щодо застосування функцій
системи та доступу до даних і доку ментів.

Використання АСКОД-WEB розширює
гнучкість, масштабованість системи та
надає ряд переваг з розгортання та супро-
водження системи.

АСКОД™ Мобільний призначений для
автоматизації управлінських функцій, що
складають перелік службових обов’язків
керівника. Встановлюється на мобільних
комп’ютерних пристроях (планшетних ПК і
смартфонах), що працюють під управлін-
ням операційних систем Android, Windows,
iOS. 

Відзнаками мобільної версії АСКОД™ є
лаконічніший графічний інтерфейс та уза-
гальнений набір функцій, що дозволяють:
відбирати із загального переліку докумен-
ти відповідно їх статусам (На опрацюван-
ня, Опрацьовані) і згідно значенням їх рек-
візитів, ознайомитися з текстом електрон-
ної копії та вмістом реєстраційної картки
відібраного документу, розглянути і про-
аналізувати документ, сформувати по
документу резолюції і завдання, підписати
документ електронним цифровим підпи-
сом, погодити та завізувати документ,
здійснити контроль виконавчої дисциплі-
ни.

АТ “ІнфоПлюс” з 1992 року розробляє та впроваджує програмні рішення, що забезпечують автоматизацію
управління у сферах документообігу, капітального будівництва, постачання та збуту, управління
персоналом, тощо. Надає консалтингові послуги у сфері інформаційних технологій та займається
постачанням програмного забезпечення більш ніж 50 виробників.

Автоматизована система електронного документообігу АСКОД™ призначена для автоматизації
процесів опрацювання документів шляхом використан ня сучасних комп’ютерних технологій,
впровадження єдиної технології роботи з різноманітними службовими документами,
кореспонденцією, зверненнями громадян та іншими фінансово-господарськими документами



Робота з документами

АСКОД™ автоматизує процеси роботи з
вхід ною, вихідною, розпорядчою, служ -
бовою кореспонденцією, звер нен нями
громадян та юридичних осіб, проектами
документів, фінансовими документами,
договорами, законами.
На усіх етапах проходження та опра цю -
ван ня документів система забез печує під -
тримку взаємних посилань до ку мен тів.

Хід виконання документів

АСКОД™ забезпечує зручний інтерфейс
для накладання та виконання резо лю ції,
формування доручень як на увесь до -
кумент загалом так і на окремі його части-
ни.
Контроль виконання документів за без пе -
чується автоматичним формуванням
нагадувань (всередині сис теми, засо ба ми
електронної пошти або SMS).

Штрих-кодування

В АСКОД™ підтримується функціонал на -
несення штрих-коду та QR-коду (двови-
мірного матричного штрих-коду) на доку-
менти і швидкий індексований пошук до -
ку мен тів за штрих-кодом і QR-кодом.

ЕЦП

АСКОД™ надає можливість викорис тан ня
електронного цифрового підпису.
Використання ЕЦП також надає мож -
ливість направленого (адресного) шиф -
рування документів.

Робота з файлами

Модуль використовується для ство рен ня
та опрацювання електронних ко пій доку-
ментів та електронних доку мен тів, що
зберігаються в системі:
• отримання інформації у графічному виг-
ляді про зв’язки між документами;
• повнотекстовий пошук документів (усі
текстові формати, документи MS Office,
PDF); 
• створення та супровід реєстру елек-
тронних копій документів;
• сканування документів;
• перегляд та друкування електронної
копії документа;
• застосування електронного цифрового
підпису (ЕЦП);
• забезпечення конфіденційності шляхом
шифрування;
• надання вичерпної інформації про доку-
мент.

Колективна робота (КР)

АСКОД™ надає можливість групі фахівців
спільно розробляти проекти документів,
автоматизуючи всі стадії колективної
роботи. Підсистема КР має такі особливо-
сті:
• інтегрований характер її функціоналу,
коли в екранній формі зосереджений
набір функцій, достатній для реалізації
всіх етапів колективної роботи;
• оптимізована діаграма станів колектив-
но розроблюваних проектів документів,
орієнтована на управлінську специфіку;
• спеціалізована панель фільтрів, що
забезпечує зручний відбір інформаційних
об’єктів із загального переліку;
• ситуаційно-орієнтована командна
панель, склад кнопок якої визначається
поточною ситуацією (станом і режимом)
опрацювання інформаційного об’єкту. Ця
панель забезпечує швидке виконання від-
повідних команд колективної роботи;
• підтримка паралельної та послідовної
технології ведення версій проекту доку-
менту і його складових частин.

Маршрутизація бізнес-процесів

Модуль «Маршрутизація» системи
АСКОД™ дозволяє автоматизувати до -
віль ні бізнес-процеси, що ви ко рис то вують
різноманітні документи, ство рю ва ти
жорсткі та гнучкі маршрути доку мен тів,
що забезпечуватимуть пара лель не та
послідовне погодження до ку ментів, авто-
матичні операції над до ку ментами, конт-
рольоване про ход жен ня документа.

Панель «АСКОД™ Сьогодні»

АСКОД™ містить узагальнену інформацій-
ну панель, яка відображує ключові показ-
ники роботи поточного користувача.
Структура панелі включає групи показни-
ків (Документи, Резолюції/Завдання,
Повідомлення), всередині яких показники
додатково групуються згідно станам
інформаційних об’єктів.
Кожен показник представляє дані як у виг-
ляді згорнутої кількості, так і у вигляді роз-
горнутого переліку інформаційних об’єктів
відповідного типу. 

Адміністративні послуги 

АСКОД™ автоматизує всі етапи процесу
надання адміністративних послуг: прийом
документів від заявника, реєстрацію
заяви на надання послуги, передачу заяви
та вхідного пакету документів органу з
надання послуг, отримання дозвільних
документів від органу надання послуг,
попередження заявника про готовність
дозвільних документів, видача заявнику
дозвільних документів, формування від-
повідних описів документів, що прийняті і
передані адміністративного органу, видані
заявнику. Штрих-код на опису дозволяє
заявнику контролювати стан виконання
його заяви на надання послуги. 
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Електронна черга  

Система «Електронна черга» (СЕЧ) є
автономним програмним продуктом,який
виступає розширенням функціоналу
системи АСКОД™ в рамках процесу
надання адміністративних послуг. До
складу СЕЧ входять окремі модулі, що
автоматизують відповідні етапи процесу
керування чергою відвідувачів:
• Конфігуратор – налаштування парамет-
рів системи «Електрона черга»;
• Інформаційний КІОСК – самостійне
виконання відвідувачем операцій: вибір
послуги, постановка в чергу, друк талона
з номером в черзі, представлення стану
опрацювання заявки на надання послуги;
• АРМ Рецепсіоніста – виконання опера-
цій Інформаційного кіоску рецепсіоністом
замість відвідувача;
• Інформаційне ТАБЛО – відображення
динаміки проходження номерів в черзі,
призначення відвідувачу вікна обслугову-
вання; 
• АРМ фахівця центру надання послуг –
проведення сеансів обслуговування відві-
дувачів;
• АРМ адміністратора – керування елек-
тронною чергою в «ручному» режимі.
Система «Електронна черга» інтегрована
з системою АСКОД™ на рівні спільних
довідників. 

Шаблони документів

АСКОД забезпечує можливість ство рен ня
документів на підставі створених ко -
ристувачем шаблонів з ав то ма тичним
заповнення визначених полів шабло ну. 

Електронна пошта

АСКОД™ містить вбудований поштовий
клієнт, що забезпечує усі можливості з
опрацювання електронної пошти, у тому
числі автоматичну реєстрацію, розсилан-
ня документів за постійними та тимчасо-
вими переліками адресатів.

Статистичні довідки і звіти

Система АСКОД™ надає можливість авто -
матизованого формування ви зна че ного
переліку статистичних довідок щодо доку-
ментообігу та стану вико нав чої дисциплі-
ни за певний період часу.
За допомогою операції експорту та на -
лаш тування довільних фільтрів ко рис ту -
вачі мають можливість на основі сис тем -
них переліків формувати довільні звіти.
Нескладні лінійні звіти користувач може
будувати у модулі «Генератор звітів».

Датовані довідники з підтрим -
кою спадковості

Інформаційна сумісність усіх ком по нен  тів
системи АСКОД™ базується на єди  ній
нормативно-довідковій інфор ма  ції. Моду лі
ведення довідників АСКОД™ по бу довані
за принципами під трим ки часу дії та спад-
ковості еле мен тів.

Підсистема безпеки

Підсистема безпеки АСКОД™ за без пе чує
шифроване збереження даних об лі  кових
записів у базі даних, налаш ту ван  ня термі-
нів дії паролів, складнос ті па  ролів, захист
від несанкціоновано го до ступу до систе-
ми, часом «холод но го» простою системи,
керування до сту пом до даних та інше.
Окремо виконується налаштування за хи -
щених протоколів зв’язку.
Забезпечується можливість вико рис тан ня
засобів шифрування документів третіх
розробників за допомогою від по відного
API.

Моніторинг

Усі дії користувачів у системі АСКОД™
фік   суються у відповідному журналі. Да ні
журналу історії дій користувачів завж ди
доступні у різноманітних зрізах – за дата-
ми, по модулям, по ко рис ту ва чам або по
конкретному документу.

Пошук і фільтри

За допомогою зручних механізмів пошуку
і фільтрів АСКОД™ надає можливість здій-
снювати локальну та глобальну вибірку
накопиченої інформації як в рамках певної
категорії документів, так і в межах усієї
бази даних. Система забезпечує:
• оперативний пошук документів за рек -
візитами та їх комбінаціями;
• швидкий індексований пошук за клю чо -
вими словами;
• зберігання умов пошуку в іменованих
шаблонах;
• застосування як тимчасових, так і
постійних фільтрів зі зберіганням умов
фільтрації в шаблонах для повторного
використання;
• комбінування фільтрів;
• повнотекстовий пошук у файлах.

Адміністрування

Модулі підсистеми адміністрування сис -
теми АСКОД™ дозволяють гнучко на лаш -
тувати систему для кожного ко рис ту вача,
або групи користувачів, ке ру ва ти обліко-
вими записами користувачів, налаштову-
вати ролі та різноманітні дозволи користу-
вачам, налаштовувати глибину моніторин-
гу дій користувачів, формувати друкуваль-
ні форми реєст ра ційних та контрольних
карток, ви ко ну вати сервісні операції з
базою даних тощо.

АСКОД™ Конструктор

АСКОД™ надає великий обсяг можливо-
стей щодо налаштування та доробки базо-
вого функціоналу Системи відповідно до
змін в предметній області та побажань
користувачів, згідно з потребами розроб-
ки додаткових модулів для автоматизації
необхідних процесів. 
За допомогою Конструктора користувач
може самостійно створювати додаткові
класифікатори і довідники, розробляти
нові або редагувати існуючі форми реєст-
раційних карток, журналів інформаційних
об’єктів та змінювати дизайн шаблонів
друку.
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Функціональне ядро системи «АСКОД™» містить бізнес-логіку, що властива широкому спектру предметних областей і відображує специ-
фіку та проблематику ділових процесів у таких галузях, як:

• банківська сфера (документообіг в державних і комерційних банківських установах);
• державні центральні, обласні, місцеві, районні органи законодавчої та виконавчої влади; 
• єдині дозвільні центри надання адміністративних послуг; 
• керування чергою відвідувачів в центрах надання адміністративних послуг;
• міністерства і відомства; 
• промислові і комунальні підприємства.

Кожне галузеве рішення є окремим програмним продуктом і реалізоване як автономний набір функцій системи «АСКОД™». 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Компанія «ІнфоПлюс» виступає як постачальник комплексних рішень на базі СЕД «АСКОД™», що передбачає поставку програмного і
апаратного забезпечення, надання консалтингових послуг у сфері інформаційних технологій, системну інтеграцію програмних і апарат-
них компонентів в рамках програмно-технічних комплексів. Крім самостійного виконання проектів автоматизації, “ІнфоПлюс” практикує
колективну схему реалізації проектів в рамках групи компаній.
Вже протягом 20-ти років за допомогою «АСКОД™» ми автоматизуємо ділові процеси і підвищуємо ефективність повсякденної діяльно-
сті наших клієнтів, серед яких присутні підприємства різного масштабу, різного галузевого профілю і різної форми власності. За цей час
система «АСКОД™» пройшла яскравий і плідний шлях еволюційних удосконалень і революційних перетворень своєї архітектури, а коман-
да фахівців компанії “ІнфоПлюс” освоїла специфіку широкого спектру предметних областей і об’єктів автоматизації, зарекомендувала
себе в очах замовників надійним і компетентним партнером, постійно із проекту в проект підтверджуючи високий рівень професійної ква-
ліфікації, виробила внутрішні стандарти і відточила технології проектного управління, вивівши їх на промисловий рівень, накопичила бага-
тющий досвід та обсяг знань в усіх аспектах розробки, впровадження і супроводу автоматизованих інформаційних систем електронного
документообігу. 

Наше кредо: «ЗАДОВОЛЕНИЙ КЛІЄНТ - НАЙКРАЩА РЕКЛАМА», тому ми прагнемо, щоб кожен реалізований проект приносив практич-
ну користь нашим клієнтам. Щоб в результаті впровадження системи «АСКОД™» замовник отримав багаторазову віддачу на кожну вкла-
дену гривню. Щоб позитивний економічний ефект від впровадження проявлявся якомога раніше.

Ми вдячні нашим клієнтам за їх вибір, за лояльність і прихильність, яку вони демонструють по відношенню до АСКОД™ і компанії
“ІнфоПлюс” на протязі довгих років, за співавторство в удосконаленні функціоналу системи.
Ми впевнені, що вибір рішення «АСКОД™ + ІнфоПлюс» принесе підприємствам і установам як фінансову віддачу у вигляді значної еко-
номії коштів, так і сприятиме підвищенню ефективності управління бізнесом в цілому.

ПРОЕКТИ, ВПРОВАДЖЕНІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СЕД «АСКОД™»

• Автоматизована система документообігу Адміністрації Президента України;
• Автоматизована система документообігу Національного банку України;
• Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва (Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада,
районні у місті Києві державні ад-міністрації, головні управління і департаменти, комунальні підприємства);
• Єдина автоматизована система документообігу Волинської області (Волинська обласна державна адміністрація, Волинська обласна
рада, районні державні адмініст¬рації Волинської області); 
• Автоматизована система документообігу Київської обласної ради, Київської обласної державної адміністрації, районних державних
адміністрацій та міських рад Київської області;
• Система управління електронною чергою і автоматизована система документообігу центру надання адміністративних послуг міст
Чернігова та Луцька;
• Автоматизована система документообігу державної служби України з надзвичайних ситуацій;
• Відомча автоматизована система документообігу Державної агенції автомобільних доріг України;
• Автоматизована система документообігу міністерства промислової політики України, Українського центру оцінювання якості освіти;
• Автоматизована система документообігу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Українського центру оцінювання якості освіти та
Федерації профспілок України;
• Автоматизована система документообігу АТ «Райффайзен Банк Аваль», ПАТ «ПроФінБанк», ПАТ «Банк Кіпру». 

АТ “ІнфоПлюс”

ГАЛУЗЕВІ РІШЕННЯ

02660 м. Київ, вул. М. Раскової, 15 

тел.: + 380 (44) 517-78-65, 
+ 380 (44) 517-78-45

факс: + 380 (44) 517-54-71

www.infoplus.ua 
askod@infoplus.com.ua 

Компанія “ІнфоПлюс” пропонує весь спектр послуг з автоматизації діловодних і бізнес-
процесів та впровадження систем електронного документообігу, виконує аналіз

специфіки об’єкту автоматизації, впроваджує системи електронного документообігу та
супровождує і технічо підтримує впроваджені рішення


