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DOCLOGIXU KURSUS HALDURITELE 

Kursuse eesmärk – DocLogixu süsteemi haldamiseks vajalike põhiteadmiste omandamine.  

Kursus on mõeldud informaatikaspetsialistidele ja tulevastele süsteemihalduritele, kes vajavad 
DocLogixu haldamise alaseid põhiteadmisi.  

Kursuse sisu: 

 DocLogixu süsteemi arhitektuur. 
 DocLogixu kasutajaliidese ja selle elemendid. 
 Uute dokumenditüüpide ja dokumendipuu loomine. 
 Organisatsiooni struktuuri, kontaktide, kasutajate ja rühmade loomine, protsessimallide 

loomine ning tellijate abonemendi seadistamine. 

 Microsoft Outlooki ülesannete lõimimise kohandamine kasutajate vajadustele. 
 Süsteemisisese juurdepääsuõiguse juhtimine. 

Osalemise eeldused: koolitusel osalejad peaksid tundma süsteeme Microsoft Windows (Server) 
OS, Microsoft IIS, Microsoft SQL Server.  

 

KURSUSE ÜLESEHITUS  

1. Moodul – põhiteave 

 Veebitehnoloogiatel põhinev lahendus  
 Teabe salvestuskohad  

2. Moodul – kasutajaliides 

 Avaleht  
 Kasutajaliidese elemendid  
 Enamkasutatavad objektid, toimingute ajalugu  

3. Moodul – valdkonnad, klassid ja toimikud  

 Valdkondade tüübid 
 Klassid ja toimikud  

4. Moodul – dokumenditüüpide ja -puu loomine  

 Dokumentide atribuutide, vormingu, profiilide ja vaadete loomine  
 Dokumentide ja dokumentide sisestusala loomine  
 Dokumentide klassi ja toimikute loomine 

 Dokumenditüüpide toimikutesse määramine  
 Dokumentide numbrite moodustamine 
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5. Moodul – kontaktid  

 Ettevõte ja ettevõtte struktuur  
 Rühmade juhtimine ja dünaamilised rühmad  
 Kasutajate juhtimine  
 Büroost lahkumise funktsionaalsus 

6. Moodul – ülesanded ja protsesside šabloonide loomine  

 Ülesanded  
 Loomine, läbivaatamine 
 Elluviijad ja kuraatorid 
 Enamkasutatavate kasutajate nimekirja koostamine  
 Ülesannete täitmine  
 Hääletusviisid  
 Mitme ülesande üheaegne lõpuleviimine  
 Ülesannete ja dokumendi ajaloo atribuudid  
 Dokumentide ülesanded  
 Protsessi olemus ja konfiguratsioon 

7. Moodul – abonemendid ja teated  

 Abonementide juhtimine  
 Teadete tüübid 
 Eelnev tähtaegade meeldetuletus  

8. Moodul – turvalisus ja juurdepääsu kontroll  

 Turvaseadete ülevaade  
 Turvamudelid, turvalisuse algtasemed  
 Lihtkasutajad, superkasutajad 

 Rühma turve  
 Dünaamilise rühma turve 
 Turve hierarhilise struktuuri alusel  

9. Moodul – haldus  

 Enamkasutatavate haldusmoodulite üldine ülevaade 


