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УПИС – Лобо ДМС

Електронски 
потпис

• Фактурисање

• Архивирање

• Потписивање

• Слање

Развој 
производа

• Усвајање идеја

• Усвајање 
модела 

• Развој модела 
и праћење 
производње

Увек 
интересантно

• Мобилне 
платформе

• Релације и 
хијерархије

• Интегрисаност
у ОС

• Деловодник

Ускоро

• Управљање 
процесима

• ПЛМ или ПДМ 
решење



УПИС – Лобо ДМС
Електронски потпис, арихиврање
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Управљање процесом развоја производа 

• Контрола фаза у процесу (као овера по статусима у 
УПИСу и контра документи)

• Аутоматизоване акције код промене фазе (епошта, 
интерна пошта, креирање новог ДМС документа, 
било која скрипт операција)

• Могуће гранање, паралелно извршавање 
активности као покретање нових контролних токова

• Условна овера за наставак тока

Радним токовима на примеру развоја



УПИС – Лобо ДМС
Управљање процесом развоја производа

Кратка шема
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Увек интересантно

• Ревизиона сигурност (контрола верзија)

• Централизовано управљање правима приступа

• Конфигурабилне категорије (класе докумената)

• Релације (логичко повезивање докумената у 
предмете/досијеа)

• Интеграција / размена докумената са ЕРП, ЦРМ, мејл 
системима

• Интеграција са офис апликацијама

• Темплејти код креирања нових докумената

• Мобилне апликације

• Управљање радним токовима

Стандардне функционалности



УПИС – Лобо ДМС
Нешто ново

ПРОЦЕС СЕРВЕР

• Аутоматско управљање процесима

• Проширив сет прикључака (ЕРП, ДМС, 
базе података, фајл систем, електронски 
потпис...)

• Графички алати за дизајн и 
конфигурисање процеса

• Поштује стандард БПМ 2.0 (business 
process management specs 2.0)

ПЛМ = КЕД интеграција + Развој 
производа + ЕРП

• Подршка за комплексне структуре 
докумената (пројекат, склоп, део) 

• Преглед КЕД сложених пројеката из Лобо 
ДМС

• Интеграција Лобо ДМС са КЕД 
апликацијама

• Много већи број корисника овога 
система у односу на спец. ПЛМ решења 
(Тим центар, Еновиа, Винчил)

• Мањи буџет



УПИС – Лобо ДМС

Хвала на пажњи.

ДАНАС ДО 14 ЧАСОВА У МАЛОЈ САЛИ моћи ћете да видите:

- Електронско потписивање рачуна и њихова дистрибуција

- Деловодство са скенирањем

- Развој производа и припрема поизводње уз помоћ Лоба

- Приказ сложених Кед докумената, као сегмент укупног  ПЛМ

- Развој радних токова и нови процес сервер


