OnDemand
by Formpipe

”OnDemand finns i
olika nivåer och går därmed
att anpassa till de behov
som beställaren har.”

Formpipes produkter som molntjänst
OnDemand är en molntjänst som är helt
webbaserad vilket gör det möjligt att använda Formpipes produkter utan att servrar
eller plattforms- och systemlicenser behöver
införskaffas.
Den enda kostnaden är en löpande abonnemangsavgift för
själva tjänsten. I kostnaden ingår backup, uppgradering till nya
versioner och support, vilket ger förutsägbarhet och kontroll.

Säker drift av tjänsten
OnDemand som tjänst ger en kort startsträcka och pålitlig
tillgänglighet till ECM-marknadens mest beprövade produkter.
Som ett led i att säkra upp driften av OnDemand har Formpipe
valt Tele2 Business som samarbetspartner. Tele2 har lång erfarenhet av kritiska driftlösningar och ger kunderna en flexibel,
trygg och högteknologisk drift av deras IT lösningar.

Anpassningsbart och kostnadseffektivt
OnDemand finns i olika nivåer och går därmed att anpassa till
de behov som beställaren har. Detta innebär att tjänsten passar
för så väl rena standardinstallationer utan anpassningar och
för helt kundspecifika lösningar. Nivåerna anpassas också efter
behov av data och trafikmängd och antal användare. Detta gör
lösningen kostnadseffektiv för såväl stora som små kunder.

Formpipes produkter för OnDemand
W3D3
W3D3 är en stabil och kraftfull ECM-produkt för informationshantering och effektiva e-tjänster. Produkten har en
omfattande kundbas med tusentals användare som drar
nytta av W3D3 både som standardlösning och för specifika
lösningsändamål.
Platina
Platina är en modern webbaserad ECM-produkt för
effektiv och kvalitetssäkrad hantering av information.
Användare av produkten kommer från såväl privat som
offentlig sektor, däribland myndigheter, landsting, produktions- och läkemedelsföretag där informationsspårbarhet och strukturella dokumentationsrutiner är av central
betydelse. Platina är validerad enligt FDA och i enlighet
med rådande ISO-standarder.
Long-Term Archive
Long-Term Archive är ett system för bevarande av digital
information över längre tid. Systemet är framtaget i nära
dialog med Riksarkivet och är baserat på OAIS-modellen
(ISO 14721:2003).
Meetings
Meetings är en app till iPad för digital och automatiserad
hantering av kallelser, dokumentation samt protokoll.
Användarvänliga anteckningsfunktioner och möjligheten
att arbeta direkt mot möteshanteringen i befintliga system
från Formpipe gör Meetings attraktiv från användarens
perspektiv.
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Tre olika utföranden
OnDemand finns i tre olika utföranden: Lite, Standard/Shared
och Dedicated.
OnDemand Lite
I paketet Lite ingår samma tjänster som i Standard/Shared med
vissa begränsningar exempelvis i databasens storlek samt i antal
användare. OnDemand Lite passar den lilla kunden med stora
behov.
OnDemand Standard/Shared
I paketet Standard/Shared delar kunderna webbserver, processmotor och affärsobjekt men har en egen databasinstans.
I Standard/Shared kan bl.a. följande grundtjänster hyras beroende på produkt:
-- Diarieföring
-- Ärendehantering
-- Nämndadministration
-- Dokumenthantering
-- Processledning
-- Registerhantering
-- Workflow
I Standard/Shared kan bl.a. följande utökade tjänster hyras
beroende på produkt:
------

OfficeAdd-in
OpenOffice Add-in
Webbdiarium
Sökwebb internet/intranät
Möteshantering av kallelser, dokumentation samt protokoll
direkt till iPad/internet

OnDemand Dedicated
I paketet Dedicated ingår samma tjänster som i Standard/Shared, med samma möjligheter som i grund-Standard/Shared.
I Dedicated har kunden en egen webbserver och en egen databasinstans. Möjligheten att specialanpassa med moduler samt
lösningar från Formpipe och från våra partners, är i OnDemand
Dedicated lösningen i stort sätt obegränsade.

Om Formpipe
Formpipes programvaror hjälper organisationer att fånga, hantera, distribuera och sätta information i ett sammanhang.
Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad
information är vinster av att använda Formpipes produkter.
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