
Profium Sense™ on semanttiseen teknologiaan perustuva ohjelmistoalusta. 
Siitä on neljä esikonfiguroitua sovellusaluetta, joista yksi on sähköiseen sisällön-
hallintaan ja arkistointiin pohjautuva Sopimustenhallinta-sovellus.

TEHOKKUUTTA SOPIMUSHALLINTAAN 

Sopimukset ovat organisaation tärkeää omai-
suutta, joilla on toiminnan ja rahaliikenteen kan-
nalta merkittävä arvo. Sopimuksilla varmistetaan, 
että asiat tehdään kuten on sovittu. Sopimuksia 
hallinnoidaan kuitenkin usein huonosti ja vanhan-
aikaisesti, mistä aiheutuu turhia kuluja. Huonosti 
hallinnoidut sopimukset voivat hävitä tai olla 
puutteellisia. Sopimusten etsimiseen kuluu aikaa,
jollei tiedetä kuka ne on arkistoinut ja mihin. 
Sähköisestä sopimusarkistosta löydät hakemasi 
hetkessä. Tehokas sähköinen sopimustenhallinta 
on osa liiketoiminnan riskienhallintaa.

SÄHKÖINEN SOPIMUSARKISTO

Profium Sense Sopimusarkisto tarjoaa kes-
kitetyn tietokannan, johon kaikki sopimukset 
liitteineen talletetaan sähköisessä muodossa. 
Tieto voidaan viedä arkistoon riippumatta siitä, 
millä välineellä se on tuotettu ja missä tiedosto-
muodossa se on tallennettu. Sähköinen arkisto 
tehostaa prosesseja, parantaa tietoturvaa sekä 
säästää työaikaa nopeuttamalla tiedon hakua. 

P R O F I U M  S E N S E  S I S Ä L L Ö N H A L L I N T A  -  S O P I M U S A R K I S T O

Suuressa organisaatiossa sopimusmäärät nou-
sevat helposti tuhansiin, joten kustannussäästöt 
ovat merkittäviä. Profium Sense Sopimusarkisto 
auttaa myös työtapojen yhtenäistämisessä ja 
parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

HELPPOKÄYTTÖISEN OHJELMISTON  
AVULLA TIETO LÖYTYY NOPEASTI

Profium Sopimusarkisto –valmisohjelmisto  
tarjoaa selkeän selainpohjaisen käyttöliittymän, 
jonka avulla sopimusten hakeminen on nopeaa. 
Tarvittavat tiedot löytyvät yhdellä haulla riippu-
matta siitä, millä työvälineellä ne on tuotettu. 
Tietoa voidaan hakea metatiedoilla; kriteereinä 
esimerkiksi sopimuksen vastuuhenkilö, allekirjoi-
tus- tai päättymispäivä sekä käyttäen tekstihakua, 
jolloin järjestelmä hakee haluttuja merkkejä 
sopimuksen ja sen liitteiden koko tekstisisällöstä 
(ns. full text –haku). Hakukriteereitä voidaan 
yhdistellä monipuolisesti. Järjestelmä tukee 
myös monikielistä käyttöä.
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TEHOKAS TALLENNUS 
MYÖS DOKUMENTTIRYHMINÄ

Monesti joukko asiakirjoja li ittyy samaan asia-
yhteyteen. Järjestelmässä onkin mahdollisuus liittää 
haluttu määrä asiakirjoja yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Sopimuksia voidaan myös julkaista ja jaella doku-
menttiryhminä. Sähköisessä muodossa olevat sopi-
mukset voidaan viedä järjestelmään yksitellen tai ryh-
mänä. Yksinkertaisin tapa tallentaa tekstinkäsittelyllä 
luotu sopimus on raahata se hiirellä arkistoon halut-
tuun kansioon. Sopimuksia voi myös helposti siirtää 
kansiosta toiseen. Paperimuotoiset sopimukset tal-
lennetaan järjestelmään skannattuina. Käyttäjä voi 
tallentaa sopimuksen, tai kerralla useamman, halut-
tuun kansioon ja lisätä samalla tarvittavat metatiedot 
eli asiakirjoja kuvailevat luokittelutiedot. Sopimuksille 
voidaan lisätä myös lukuisia liitteitä.

Sisällönhallinta voidaan laajentaa kaikkeen digitaali-
seen aineistoon (dokumentit, kuvat, videot).

METATIEDOT HELPOTTAVAT TIEDON HALLINTAA 

Kuhunkin sopimukseen liitetetään sitä kuvaavat 
metatiedot, jotka kertovat mm. sopimuksen tyypin, 
osapuolet, vastuuhenkilön, voimassaoloajan sekä 
esim. projekti- ja hankenumeron. Metatietojen avulla 
tarvittavat tiedot löytyvät helposti suurestakin sopimus-
määrästä. Metatiedot auttavat sopimusten hallin-
nassa myös organisaatiomuutosten ja toimittaja-
vaihdosten yhteydessä.

Järjestelmä tallentaa tiedot kansainvälisen RDF-
tietomallistandardin mukaisesti sisäiseen muistin-
varaiseen tietokantaan, josta ne saadaan tarvittaessa 
ulos XML-muodossa.

© Profium 2009-2019
Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo, Finland - Phone +358 9 8559 8000

info@profium.com - www.profium.com

JOUSTAVA KANSIORAKENNE 
TIETOJEN TEHOKKAASEEN SUOJAUKSEEN

Sopimusarkiston hierarkinen kansiorakenne on täy-
sin käyttäjän itsensä päätettävissä. Kullekin kansiolle 
voidaan helposti asettaa oikeudet, millä käyttäjä-
ryhmillä on pääsy kansion tietoihin. Määrityksissä 
ruksataan koskeeko oikeus asiakirjan lukemista, 
päivittämistä tai poistamista. Alikansiot perivät käyttö-
oikeustiedot ylemmältä tasolta, ellei niille anneta 
omia määräyksiä. Ohjelmisto pitää yllä lokitietoja, 
joista nähdään kaikki sopimukseen ja metatietoihin 
tehdyt muutokset, niiden tekijät sekä ajankohdat.

MUISTUTUS SOPIMUKSEN PÄÄTTYMISESTÄ

Ohjelmisto muistuttaa vastuuhenkilöä sähköpostilla, 
kun sopimuksen voimassaoloaika on umpeutumassa 
tai sille on määritetty muu tarkistusaika.Järjestelmästä 
saadaan myös raportteja, esim. sopimuksista, joiden 
voimassaolo on päättymässä.

VALMISOHJELMISTO NOPEUTTAA KÄYTTÖÖNOTTOA

Profiumin Sopimusarkisto on uusinta semanttista 
teknologiaa hyödyntävä valmisohjelmisto, jota käyttävät 
jo useat tyytyväiset asiakkaamme, mm. Citycon Oyj, 
Rapala VMC, Veikkaus ja Warner Music Finland. 
Käyttöönotto on tuotteistettu napakaksi projektiksi, 
jonka toteutus on nopea ja kustannustehokas.

S O P I M U S A R K I S T O  L Y H Y E S T I

• Web-pohjainen ratkaisu
• perustuu metatietojen älykkääseen käsittelyyn
• monipuoliset hakutoiminnot, myös eri kielillä
• tekstisisältöjen automaattinen indeksointi
• muistutukset esim. sopimusten päättymisestä
• kuva-aineistojen formaaattimuutokset
• kansainvälisten tiedonhallintastandardien tuki
• tietoturvallinen, helppo käyttäjien ja oikeuksien hallinta
• integroituu joustavasti yrityksen muihin järjestelmiin
• semanttisten ominaisuuksien innovatiivinen 
      hyödyntäminen.


