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Тук нулата е повече



Защо нулата е повече?
Трите прости причини за

нашата инициатива
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бизнес средата, както и всичко останало около нас се променя динамично. 
Организациите във все по-голяма степен фокусират усилия към ефективност на 
своите бизнес процеси и във все по-малка - към поддръжката  на собствени ИТ звена 
и специалисти за управление на информационните потоци. Наред с това, 
ограничените ресурси за инвестиции в ИТ, наред с постоянния натиск за намаляване 
на  оперативните разходи, силно ограничават възможностите им да инвестират пари 
и време за закупуване на собствени  информационни системи.
 
С над 10,000 лицензирани потребители в над 300 организации в България и зад 
граница, Archimed eDMS е неоспорим лидер в софтуера за управление на бизнес 
процеси, документи и административни услуги, предоставяни по електронен път. 
 
Сега, Вие може да закупите Archimed ZERO като услуга, на цена от 0,00 лева! 
 
Безплатната версия  на продукта предлага пълната функционалност на Archimed 
eDMS 2105, и се доставя при Вас с договор за обновяване и първокласна техническа 
поддръжка на потребителите от две нива за период от 3 години след доставката.
 
В допълнение, всички потребители на Archimed ZERO с активен договор за 
обновяване и техническа поддръжка ще могат да го надградят по желание при много 
изгодни условия към следващата основна генерация на продукта - Archimed NXT,  
очаквана през 2016 година!
 

Устойчивост
 
Ние искаме Вашите процеси да са все 
по-ефективни, Вашите документи - 
все по-добре управлявани, Вашата 
организация - все по-успешна в 
основната си бизнес мисия.
  
 

Устойчивост
 
Ние сме убедени, че Вашият успех е 
гаранция за бъдещото устойчиво 
развитие на Archimed eDMS - първата 
и най-използвана софтуерна система 
за управление на бизнес процеси и 
документи в България.
  

 
Устойчивост
 
Ние знаем, че само заедно с нашите 
удовлетвоерни потребители можем 
да бъдем успешни.
 
Archimed ZERO e софтуер като услуга - 
безплатна версия на Archimed eDMS, 
първата и най-използвана система за 
управление на процеси и документи 
в България.
 

www.archimed.bg 
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Условия за безсрочно безплатно ползване 
 
1. Потребителят получава безсрочен безплатен 
лиценз за ползване на Archimed ZERO, съгласно 
условията на договор с ДАВИД Холдинг АД за 
обновяване и техническа поддръжка на 
потребителите
 
2. Безплатните лицензии са два типа:

• За потребители с фиксирани работни места 
(фиксиран лиценз)
• За потребители в Интернет (плаващ лиценз)

 
3. Лицензът се генерира минимално за 10 фиксирани 
или 5 плаващи потребителя
 
4. Като задължително условие за безплатно безсрочно 
лицензиране е потребителят да обновява версиите на 
Archimed eDMS за срок от 36 (тридесет и шест) месеца 
след датата на издаване на безсрочния безплатен 
лиценз за ползване на продукта
 
5. Месечната такса* за обновяване на фиксиран лиценз на Archimed eDMS започва от 6.5 EUR месец. Лицензът не може да бъде 
прехвърлян към други организации или лица
 
7. Всички потребители, ползващи Archimed eDMS ще получават в периода от 36 (тридесет и шест) месеца безплатно следните 
професионални услуги:

• Всички междинно и основно подобрени версии на Archimed eDMS
• Безплатно отстраняване на докладвани и възпроизводими грешки
• Безплатна документация за потребителя и системния администратор
• Безплатни консултации за решаване на казуси по телефон и e-mail.

 
8. По желание на потребителя, ДАВИД Холдинг АД предоставя  платени услуги на преференциална цена за инсталиране и 
конфигуриране на софтуера, обучение на потребителите, конвертиране на данни и документи, описание на процесни маршрути 
и други, свързани с безупречната работа на Archimed ZERO при потребителя.

 
*Месечната такса се изчислява, конкретно за всеки клиент, в зависимост от конфигурацията от лицензи и модули.
 

www.archimed.bg
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Въпроси и отговори
 
1. Мога ли да тествам Archimed ZERO преди да го закупя за 0,00 лева?  Да, Вие можете да получите 

лиценз за 14 дневно тестване при Вас, вкл. настройка на тестова база данни с Ваши документи и обучение на Ваш 
представител за периода на тестване.

 
2. Мога ли да получа Archimed ZERO без договор за обновяване и поддръжка? Не, тъй като това не 

гарантира устойчивото и безпроблемно използване на продукта.

 
3. Какви модули на Archimed ZERO мога да ползвам? Вие можете да 

ползвате основните модули на Archimed eDMS 2015 - Archimed eDocs /.NET,  Archimed 
eProcess /.NET и Archimed eОбщина. Вижте подробно описание на модулите на 
http://www.archimed.bg/ 

 
4. Мога ли да ползвам комбинация от лицензии на горните 
модули? Да, без ограничения.

 
5. Коя версия на Archimed ZERO ще притежавам в края на 
тригодишния период? В края на периода, Вие ще притежавате актуалната към 

този момент версия на продукта, с безсрочен лиценз за ползване след края на 
тригодишния период.

 
6. Кога мога да надградя Archimed ZERO към Archimed NXT? Това 

ще бъде възможно при преференциални условия във всеки момент, след 
официалното публикуване на NXT, планирано за второто полугодия на 2016 година.

 
7. Мога ли да стартирам електронните услуги на моята 
организация от Archimed ZERO? Да, електронни услуги на Вашата 

организация, такива като “виртуално деловодство”, “виртуален Call-center” и други могат да бъдат бързо и лесно инегрирани 
върху Archimed ZERO.

 
8. Как ще бъде осъществявано обновяването и техническата поддръжка на Archimed ZERO?  
Услугите за обновяване и техническа поддръжка ще бъдат изпълнявани съгласно политиката на ДАВИД Холдинг, и от две 
нива: на място при потребителя и отдалечено през специализирания портал за дистанционна техническа поддръжка  
http://support.archimed.bg/bg  
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Новото в Archimed 2015
 
 

Archimed Server: Вход с OAuth (Facebook, Twitter, LinkedIn, WordPress, Gmail, Ozwillo и др.).

 
Archimed Management: Подобрен и стабилизиран административен модул.

 
Archimed Online Services: 
• Нов дизайн – подходящ за мобилни и настолни браузери;
• Подобрени проверки за некоректно попълнени заявления;
• Поддръжка на регистриране на заявления по модели;
• Подобрена поддръжка на кореспондентската схема;
• Поддръжка на модул „Профил на купувача“;
• Опростена регистрация, вкл. с OAuth.

 
Archimed .NET (WEB клиент):
• Поддръжка на сканиране в браузери различни от Internet Explorer (с инсталирана 

Java) (в Archimed eDocs и Archimed eProcess);
• Поддръжка на всички видове отговор на задачи по документи (в Archimed 

eProcess);
• Поддръжка на маршрути (в Archimed eProcess).

 
Archimed Web Management, управление на Archimed през браузер:
• Управление на основната функционалност;
• Управление на модул „Профил на купувача“;
• Управление на модул „е-Правителство“ и още ...

 

Archimed eProcess:
• Профили за получаване на известия;
• Подобрен модул „е-Правителство“.

 

Archimed Integration Services:
• WEB услуги за пълен достъп до клиентската функционалност на Archimed eDocs;
• WEB услуги за пълен достъп до клиентската функционалност на Archimed eProcess.
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