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Архів клієнтських справ ДокБС – це програмний комплекс, 

призначений для створення та використання архіву електронних 

документів клієнтів та інших банківських документів. 

Створення та використання електронного архіву забезпечить 

швидке формування та перевірку клієнтських справ, доступ до 

документів клієнтів з інших банківських систем та з будь-якого 

робочого місця. 

Використання електронного архіву дозволить перейти на 

електронний документообіг роботи з клієнтами, а також 

автоматизувати облік та зберігання електронних та паперових 

документів в архіві банку.

Основні функції ДокБС

• створення пакетів документів клієнтів (клієнтських справ);

• заповнення пакетів електронними документами клієнтів;

• робота із КЕП електронних документів;

• перевірка коректності документів клієнтів;

• використання електронних документів клієнтів у технологічних 

процесах автоматизованих банківських систем;

• обслуговування оперативного архіву та архіву банку.
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Вбудований інтерфейс ДокБС для роботи з Архівом



Інтерфейс ДокБС для роботи валютними 

контрактами

• можливість доопрацювання пошукового вікна з набором 

реквізитів для різних груп користувачів



Вікно пакету документів клієнта (ПДК)

• Створення пакету документів (справи) клієнта із переліком документів

• Заповнення пакета документами

• Перегляд документів

• Заміна документів, що втратили дію

• Підтримка версійності документів

• Додавання додаткових документів у пакет

• Фотографування клієнтів



• Ведення картки справи та 

документа

• Перевірка комплектності 

пакетів документів та їх 

верифікація

• Накладення КЕП на 

електронний документ та 

перевірка КЕП

• Захист від зміни та підміни 

документів

• Перегляд протоколу роботи з 

пакетом документів

• Зміна статусу як пакету, так і 

документів

• Відправлення пакетів на 

доархівне зберігання

• Здача пакетів до архіву банку

• Видалення пакетів документів



Виклик Архіву з CRM « Siebel »

Інтеграція з іншими системами
• Створення пакету документів клієнта в іншій банківській системі

• Завантаження та вивантаження електронних документів з Архіву

• Перевірка комплектності пакетів документів

• Автоматичне відкриття документа під час відкриття картки клієнта в 
АС (наприклад: фотографії або зразки підписів)



Виклик Архіву з АБС «Б2»

• Зв'язок інших систем з 

Архівом через APІ -

інтерфейс та ВЕБ-сервіси;

• Отримання інформації з 

Архіву іншими системами 

в будь-якому розрізі:

- Усі пакети документа 

клієнта;

- Усі пакети заданого виду;

- Заданий пакет;

- Заданий документ.



Автоматичний показ фото клієнта в CRM 

Siebel на закладці Відомості



iFOBS.DocUpload - модуль завантаження 

документів клієнта у сховище банку

• Створення пакету 
документів 
клієнта

• Накладення КЕП 
на файли 
документів та 
завантаження 
файлів з КЕП у 
пакет



iFOBS.DocUpload - модуль завантаження 

документів клієнта у сховище банку
• Перегляд та вивантаження документів із ПДК

• Контроль статусів обробки документів у банку



Зв'язок із СЕД для погодження ПДК
• Створення та заповнення ПДК у ДокБС

• Погодження ПДК у СЕД

• Можливість перевірки та дозаповнення ПДК за погодженням



Сканування документів:
• Взаємодія з усіма видами сучасних сканерів, що підтримують 

TWAIN-інтерфейс (настільними, мережевими, МФУ)

• Повна автоматизація процесу сканування

• Автоматичне застосування встановлених налаштувань сканування 

для різних видів документів

• Висока продуктивність

• Мінімізація розмірів 

файлів 

• Керування процесом 

сканування, можливість 

вибору джерела 

сканування та 

перемикання на 

інтерфейс сканера

• Сканування в 

термінальному режимі та 

WEB інтерфейсі



Потокове сканування документів із 

застосуванням штрих-кодів



Фотографування клієнта

• Повна автоматизація 

фотозйомки

• Швидке отримання 

фотографій менеджером, 

який не має жодних 

спеціальних навичок 

фотографування, практично 

без витрат сил і часу

• Управління установками веб 

та фотокамер

• Автоматична перевірка якості 

фотографії



Перевірка ПДК із використанням 

чек-листа

• Чек-лист дозволяє 
формалізувати перевірку пакета 
клієнта як менеджером, так і 
фахівцем бек-офісу

• Прискорює виправлення 
помилок у пакеті

• Дозволяє провести аналіз 
помилок, що часто 
повторюються, і якість роботи 
менеджерів



Робота з КЕП електронних документів
• Імпорт електронних документів клієнтів із КЕП

• Автоматична перевірка КЕП електронних документів під час імпорту

• Перевірка КЕП вручну, ведення протоколу перевірок

• Перевірка КЕП всіх документів ПДК

• Повідомлення менеджерів банку про недійсні КЕП

• Накладення КЕП на електронні документи

• Експорт електронних документів із КЕП

• Робота з електронними документами з вбудованими КЕП



Сервіс повідомлень ДокБС

• Регулярні повідомлення (щодня, щотижня)

• Повідомлення щодо будь-яких подій в ДокБС (виявлення 
помилок в документі, заміна документу, зміна статусу ПДК та ін.)

• Перехід до ПДК або документу за посиланням з повідомлення

• Налаштування повідомлень адміністратором

• Протоколювання відправлень повідомлень



• Ведення списку видів 
документів

• Визначення типу 
електронного документа, 
розміру та параметрів 
сканування

• Обмеження максимального 
розміру файлу

• Визначення джерела 
зображення

• Визначення шаблону штрих-
коду

• Налаштування складу пакетів 
документів клієнтів по кожному 
продукту

• Визначення обов'язкових 
документів у складі пакета

• Визначення ідентифікаційних 
документів у складі пакета

• Налаштування параметрів 
сканування та фотографування 
для кожного виду документів

Адміністрування архіву



Адміністрування архіву
• Створення різних видів пакетів документів (клієнтських справ)

• Визначення складу клієнтської справи

• Підтримка ієрархічної структури справи



• Визначення складу та правил заповнення реквізитів для пакету 
та документу

• Встановлення зв’язку між видом пакету з номенклатурою справ 
банку

• Перегляд протоколів роботи в електронному архіві

• Створення шаблонів друкованих форм



Розмежування доступу (групи користувачів)

• Призначення прав доступу до груп користувачів (ролі)

• Розмежування доступу за видами документів та пакетів документів

• Рівні доступу до пакетів документів (перегляд, редагування, 
створення нових пакетів)

• Рівні доступу до документів (перегляд, редагування, видалення, 
перевірка)



Розмежування доступу ( користувачі)

• Розмежування по 
відділеннях, 
регіонах, каналах 
продажу

• Можливість 
призначення 
індивідуальних 
прав доступу до 
пакетів та 
документів

• Призначення ролей 
для працівників 
архіву

• Синхронізація 
списків 
користувачів з AD 
або іншою 
обліковою 
системою

• Ідентифікація користувачів при вході (користувачі домену або АБС)

• Можливість призначення користувачеві кількох груп



Автоматизація роботи оперативного архіву

• Формування ПДК у папки та коробки



• Друк актів прийому на зберігання та видачі 

документів, опису коробки/ папки



• Оформлення видачі та повернення оригіналів та копій 

документів



• Ведення журналу видачі ПДК

• Пошук в архіві



Автоматизація роботи архіву банку

• Ведення номенклатури справ

• Формування і оформлення справ

• Приймання справ на архівне зберігання

• Систематизація справ і документів в архіві, 

топографування  архівного сховища



• Пошук справ і документів, підготовлених до здачі в 

архів, а також справ, що знаходяться на архівному 

зберіганні

• Видача справ в тимчасове користування, контроль 

руху справ

• Проведення експертизи цінності (контроль термінів 

зберігання і виділення справ до знищення)

• Ведення зведених описів справ



Робота з електронними документами

Згідно наказу Мінюсту № 1886/5 від 11.11.2024 «Про 

затвердження Порядку роботи з електронними 

документами у діловодстві та їх підготовки до 

передавання на архівне зберігання» 

• Створення справи для електронних документів

• Перевірка КЕП електронних документів

• Зберігання електронних документів

• Видача електронних справ та документів

• Знищення справ електронних документів з 

закінченим терміном зберігання





Переваги електронного архіву ДокБС

• Доступ до документів клієнта як з інтерфейсу ДокБС, 

так і різних автоматизованих банківських систем

• Можливість створення єдиного архіву електронних 

документів банку

• Використання електронного архіву як окремої 

підсистеми розвантажує бази даних інших систем

• Відкритий інтерфейс (Веб-сервіси, СОМ-об'єкти, 

процедури Oracle)

• Розширена робота із електронними документами

• Низька вартість та можливість необмеженої кількості 

робочих місць

• Робота з великими масивами інформації



Приклади впроваджень

АТ «Кредобанк»

впровадження у 2018 році;

1 100 користувачів; 25 0000 пакетів документів 

12 000 000 документів клієнтів; розмір БД - 9 500 ГБ.

АТ «МРБ»

впровадження у 2009 році;

1 000 користувачів;

4 000 000 документів клієнтів; розмір БД – 4 500 ГБ.

ПАТ «Платинум Банк»

впровадження у 2011 році;

2 000 користувачів;

10 000 000 документів клієнтів; розмір БД – 8 000 ГБ.



Наші координати :

м.Київ , вул . Смілянська 7

тел. 067-442-8935

http://www.docsystems.com.ua/

e-mail: support@docsystems.com.ua

Архів клієнтських справ ДокБС 

розроблень ТОВ "Док Системз" .

http://www.docsystems.com.ua/

