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Az iűormáció hatalom, idézhetnénk a í6gi mondá§t Azonban fontosnak taláIom megje§/ezni, hog/ csak 8 kellóképpen értelmezett és feldolgozott infornációt teHnthetjük olyan e§zkiizneb amellye| feladata_
inkat el tudjuk látni megfele|ó min6ségben.
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sázad végénannyi féle-fajta csatornából zúdul ránk az információ, hory lassan védekeznink kell az "iníormáció-ttlltmgés" e|len
Ilyenformán még na§obb jelentősége lesz az információk rendezésének,
Ielenleg is szakemberek tízezrei dolgoznak azon, hogy az információ
szerzésnek, tárolásnalq felhasanálásnalg továbbításnalr, stb. minél kényelmesebb módját adlák a "nagérdemű" kezébe.
Cilckemben az informóció útadős ónak egfajt a lehetős égévelfoglalkozon, az automatilas azonosítással, azon belül pedig bemutatok eg elképzelt vonallefulos azonosítósi rendszert, amely alkalmas lenne d,ohlmenfil-

mok ny ornonköv
1

.;

et és ere.

,lltalában az automaíikus azonosítrásrót

Az automatikus azonosításnak többféle definíciój a létezik. Az egyik
szerint tárglalg személyek felismerésétjelenti ualamely jellettuőjüN vagl
általuk hordozott jelek alapján. Az azonosítás célja a kresett jellemző felismerése és összehasonlítása az adatbózis vonatkozó adataival.

Az automatiku§ azonosííásnak az alábbi rószterületei vannals
- vonalkódolq

l
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mágneskártyá§ aktív memóriakártyá\
rádiófrekvencirás azonosítás, adatátvitel,
optikai karakterfelismerés,
hangfelismerés,

képfelismerés,

(iá§párzoltáímk,fóhadna8y,ZMNETanulrnányiGáá,lyfó@uotatársa

- biometriai azonosítás.
A következókben a vonalkódokst tekintsiik át röüden.
Az első vonalkód megielenesét az 1940 --es évekre tehetjük, amikor
N.J. Woodland szabadalmaztatott ery kör alahi kódot, amely vékony és
vastag vonalakból állt, és az információt ezek a vonalak és a köztük |évő
hordozták

közök

A vonalkóelokat
-

alapvetően két csoportra oszthatjuN nevezetesen:

az egydimenziós vonalkódokra, és a
a kétdimenziós

vonalkódoka.

A két vonalkód között a ktilönbséget a tárolbató információ nagyságában kell keresnünk. Manapság elterjedten ha§ználják az egldinenziós
vonalkódokat. A kétdimenziós kódoknak általában akkor van szerepük,
ha a kódban nag5l mennyiségű információt akarunk tárolni (pl.: fénykép,
ujjlenyomat, stb.), vary a rendelkezésre álló hely kevés a haryományos
vonalkód elhelyezeséhez (pl.: mikroelektronikai termékek). Az erydimenziós kódok, azonban általában valamilyen számot kódolnak általában és a kódolvasóhoz kapcsolódó számitóEép adatbázisából keressük
elő az adott termék többi tulajdonságát. Az 1. ábrón kétdimenziós vonalkódok láthatóak.
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I. sz ábra : Kádimenziós vonalWc]ok
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Az egldimenziós vonalkódok kózös jellemzője, hory kiilönbözó szélességű sötét vonalak és világos kózók meghatározott sorrend szerinti

kombinációja adja a kódolt informáciőt (2. óbra). Akódok információtartalma általában néhány tíz karakter szokott lenni, amelyek lehetnek
csak numerikusak, ille§e alfanumerikusak egyaránt. Európában talán a
legismertebb típusuk az EAN-13 jelű kőd, (3. ábra), ame\et a kedves
olvasó ma már szinte valamennf fo$la§ztói terméken megtalál ( EAN:
European Article Numbering, Európai Termélrszámozási Társaság).

1:

án4

Nyugalni

4:

Ellcnőr.ó braktcr,

2; §tart karalíer, 5: stoP kirelúér,
3: kódolt adatok ó: szemmel olvasható

2. sz. óbra

:

kaíaktg€lr

A vonakódok általános íelépítése

#,ililillilffiilillilil
3. sz. ábra

:

Az EAN-13 jelű vonalkóil

A vonalkódolnak többféle változata van, azonban tudni kell, hogy

ha én ery vállalat vagyok, akkor a saját belsó rendszeremben akármilyen
vonalkódot használhatok. Ha azonban nyílt rendszerben használom a kódokat, akkor a vonalkódok szabványo§ típu§ait kell alkalmaznom. Eze-

keta szabványokat az USA -ban az UCC ( Uniform Code Council
Európában az EAN alkotta meg és hagyta jóvá.

),

míg

Az altóbbiakban néhóny kjzismert vonalkóclot sorolok fel a

teljesség

igénye nékij| valamint a részletes bemutatdst mellőzve:

-UPC-A,
-EAN-13,
-EAN_128,
- DUN-14,
- Code-128,
- Code-39.
E röüd bevezető után

a vonalkódtechnika egy alkalmazási lehetőszeretném bocsátani, hory az alábbiakban leír-

ségétmutatom be. Előre
tak, egyelóre csak az e|gondolás szintjén vannak. Ezen leírás legnagyobb
hasznát abban látn á aszevÁ,banéhányan elkezdenénk gondolkodni en-

nek a rendszernek a megvalósításán, esetleg generális alkalmazási lehetóségén. Ez rengeteg szakember közös e§rütt- gondolkodása és munkája
eredményeként valósulhat meg. Meggyőzódésem, hory e kiadvány szerkesztői lehetóséget biztosítanak a cikkben felvetett problémák részletkérdéseireadandó rnegoldások bemutatására.
2.) Az automatikus azono§ítiá§ alkalmaz!í§i lehető§ége

Miklós Nemze§ódelmi Egyetemen

aZrínyl

Zrinl Miklós

Nernretvédelmi EgÉten (ZMNE) 199ó. szeptemmint a Zűnyi Mikló§ Kstonai Akadémia jogualakult
meg,
b€r elsején
tódja.

A

Az egyetem fó feladata a hadtudományok ápolása, a hadtudományi
alap- és továbbképzések szewezése, lebonyolítása. Ebben a munkában
né5l kar vesz részt, r€ndr€:

- a Hadtudományi Kar (HTK);
- a Vezetés és Szervezéstudományi Kar (VSZTK);
- a Kossuth Lajos Katonai Fóiskolai Kar (KLKFK),
- a Szolnoki Repülótiszti Főiskolai Kar (SZRFK)-

és

A fent eínlített karok közül az első kettó Budapesten található,
Szentendrén, míg a SZRFK Szolnokon.

KLKFK

a
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A cikkemben bemutatok ery olyan elméleti tervezetet, amelyet a
ZMNE budapesti helpzínénlehetne alkalrnazni. A rendszerrel első kö_

zelítésben a műktj,dés során keletkező iratok szisztematikus kezelése, feldolgozása, archiválása, tárolása válna lehetóvé. A rendszer kialaKtása
miatt alkalmas lehet más alkalmazásokon keresztüli felhasználásra, valamint rugalmas Mvítésilehetőségeket teremt.

A rendszerben az azonosítás vonalkódokkal tórténik, valamintszükséges egy korszerű számítógépes hálózat az adatok feldolgozásához, A
számítógépes hálózat részben jelenleg is rendelkezésre áll, részben kiépítésalatt áll, tehát kvázi nem igényel plusz anyagi befektetést az egyetem részéről.

A rendszer alapfunkciója, hory az egyetemen belúli, az egyetemre
bejövő, illetve kimenő dokumentumok íeldolgozásá; rendszerezését, nyomon követését lehetővé tegye.
A megoldás §zerint ezt a háron űpusú dokumentumot kiilön elv
szerint kezeli a rendszer.
Mindhárom dokumenturrr-típushoz szi.iü<séges az emberek egyedi azonosítása. Ennek talán a legolcsóbb és legkézenfekvőbb megoldása a vonalkód. Kívánatos, hog5l a vonalkódot vary ery szabványos plasztiklapra
nyomjuk - amely u5lan drágább megoldás, de tartósabb -, vagy pedig
papírra nyomtatunk, de akkor laminálni kell a kártyát. A kártyán elhelyezett vonalkód célszerűen ITF típusú.6 karaktert tartalmaz, amelyből
az utolsó ellenórző karakter. Az első 5 szám lehetőséget ad ín "beszélő
számok" klalakitására, azaz az első szám meghatározza, hogy hová tarto-

zik az illető például:

-1

Hadtudománl Kar állománya;
Vezetés és Szervezátudományi Kar állománya;
Nyelü Intézet állománya;
Az elózó három kategóriába nem tartozó, de a ZMNE állo-

-,,

-3
_4

mányába tartozó személyek;

-5
_6
-7

_ 8,9

:

Külsó személyek;
HTK hallgatói (alapképzés, kiegészítő képzns);
VSZTIC hallgatói (alapképzés, kiegészítő képzés);

Tartalékszámok

A 2.-3. karakter §egítségévelk lönböző alcsoportokat kpezünlq pl.:
a Hadtudománl Karnál az egyes tanszekek külónbözó
sorszámokat kapnak. Ennek jelenlegi közlése nem időszerú, tekintettel arra, hogy a szervezeti változások úgyis módosítanák ezt az elképzs|ést .
A 4.-5. karakter pedig
sorszámát jelenti.

az adott szervezeten belül az egyes

személyek

A 6, karakter ellenőrző karakterként funkcionál. Az egyes szemé|yekhez kapcsolódó személyes és egyéb adatokat egy adatbázisban tárol-

juk, amely külső, harmadik félnek, csak azokat az adatokat szolgáltatja,
ame|yek az adott feladathoz szükégesek és hozzáférésűk engedélyezett.

A4. ábrán eg i|yen belépő látható. A kialakítása természetesen ettól
eltéró lehet, de számunkra a lényegjelen esetben az automatikus azonosítási lehetóségen van, amelyre ez a kártya alkalmas lenne. Az ábrán az
első 4 -es karakter azt mutatja, hogy a kártya tulajdonosa nem tartozik
eryik kar állomanyába sem - mint póldául oktató -, de eryébkénta ZMNE
"kiszolgáló szerueinéI van áIlományban". A következő 02 --€§ karakter azt
jelenti, hogy a 4--es csoporton belül a 2. szervezeti egységen ( a tanulmánl osztályon ) dolgozik, és az osztály besorolásában a 02-es sorszámot
kapta, amelyre a 4.-5. karakter utal.

ZRÍNIYIMIKLÓS
NEMZETVÉDELMI
EGYETEM

4. sz. ábra:

Belépő a

ZMNE-re

llil!lll!ll!illlill

NÉv: Gáspár Zoltán
Szervezet Tanulrnrányi

Oszáy

402a26

A rendszer ebben a kiépítésbenalkalmazható lenne e§/ebek között
munkaidó nfllvántartásra, ki- és beléptetésre is egyaránt.
A leolvasás folyamata többfé|eképpen tórténhet elviekb en

(5.

ábra).

Irhet stabil számítógépes munkahely, valamint lehet mobil erység is.

A

§tabil egységet tovább bonthatjuk önálló számítógépre, illetve hálózati
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számítógépre is. Ezen elképzelt rendszerben célszerűségi okokból főleg
a hálózatos számítógépes leolvasás jöhet szóba. A mobil leolvasásnak
akkor lehet létjogosultsága, amikor például az iratok ellenórzését végzik.
Amobil olvasókhoz sorolom azokat az integrált kódolvasó berendezéseket is, amelyek egybe vannak építvevalamilyen célszámítógéppel. Külön
jelölését azonban azért nem tartottam fontosnak, mert funkcióját tekintve azonos ery §zkenner és ery notebook összekapcsolásával.
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5.sz. óbra:

Hilódi
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A vonalkód

néhány khetséges formája

Ezek után tekintsűk át az egles dokumentum tipusok mozgatásának módozaíait.
2.1. Az egyetemen

belül mozgó dokumentumok.

Az eryetemen belüli dokumenturnokat elsósorban egy kialakított belső
Intranet iegítségévelküldeném. Az Intranet tulajdonképpen nem más,
mint az Intérneinek a belsó használatra kialakított változata. Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a TCPAP - protokollt használja, mint az Internet,
ae megfelelő vedelmi eszközökkel Qi.: ún. "ftrewall" /tűzfall géppel), csak
a megielelő jogosultságokkal érhetö el kívülról. Az Intianet ugyanakkor
használhatja az Internet megszokott, kényelmes kezelőfelületeit. Lehetőség van árra, hogy ha például valakinek valamilyen tómájú levelet akaruniiküldeni, akkór előre elkészítettdokumentum sablonokat kell csak
kitölteni és a levelet a hálózaton továbbítjuk és a levél tartalmát a szerver
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tárolhatja. Uryaníry k&zíthetünk körlevelet meghatározott szervezetek-

nek, vary tehetünk ki bármit a ürtuális faliújságra. Az automatikus azonosítiá§ra itt is lehetőség van, például az üryintéző a saját kártyáját leolvastatja egy szkennerrel, és ezzel alával íwa a levél. Pontos gázdasági
számítá§okat nem végeztem a terjedelerr korlátozott volta miatl de érei_
hető, hory az egymás köxitti papíros levelezá nem kis kóltséget jelent
az egyetem számára és ha ezt a megtakadtást összehasonlítjuk a szük§éges berendezések kóltségeivel, akkor elgondolásaim szerint ery-két éven
belűl megtérülne a rendszer. Ekkoí még nem vettem figyelembe az Int_

ranet kialaKtá§ával és használatával járó eryéb előnyöket (például: aktuális adatokhoz való hozzáférést kívülről, megfelelő jogosultság ellené-

ben, stb.).
2,2,

Az egeÍr,mre kívülról érkező dokumentumok

Ajelenlegi feldolgozási rendszer szerint a beérkező leveleket az ügyitelir&zleg"érkezteíl'', majd általában az e§Etem rektorához kerü konk-

rét címzéshiányában és azon keresztül az érintett tanszék-, vary osztályvezetőhöz, majd a helyetteséhez, esetleg a csoportvezetóhöz, végül ahhoz az iigintézőhöz, aki konkétan foglalkozik az adott témával.

Ez a rendszer alapjaiban nem rossz,mert aze§etemvezetése ilyenformán elviekben tud az egyetemen zajló dolgokól, de az iratok nyomon
követése igazából nern megoldott. A papírt általában minden érintett
aláírja, hogy látta, de ez csak a konkrét lapon látható és a későbbiekben
máshol ennek csak úgy lehet utánanézni, hogy a partner által adott iktatószámot az iktatókönyvból visszakeresve megtaláljuk a saját iktatószámunkat, és ezt az iktató§zámot próbáljuk megkeresni az érintett embernél az ún. belső leírásban, ahol ezeket elvileg vezetni kellene. Látható,
hory a folyamatban meglehetósen sok a hibalehetóség.
Elképzeléseim szerint a problémát
zelni.

a

következő módon lehetne ke-

A beérkeó dokumentum kap ery vonalkódot amely taítalmazza a
partner iktatószámát, valamint az iáltalunk generált iktatószámot e$laránt, Ilyen módon minden dokumentum eryedi azonosítót kap, amel}et
én - az esetlegesen elóforduló alfanumerikus karakterek miatt
C-ode-128 alapján javaslok elkészíteni.
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A6. ábrón egybérkező dokumentum látható. Avonalkódot nekünk
generálni,
és etikett címke segítségévelfel kell ragasztani a dokukell
mentumra. Elvileg elképzelhetó más megoldás is, de szerintem költségesebb, lassúbb és nehezebben megtanulható lenne. Más megoldás például
az, hogy a dokumentumot digitalizáljuk, felismertetjük valamilyen karakter-felismeró szoftverrel (pl.: Recognita), digitálisan tároljuk és így tudnánk üsszakeresni is. Mint az e|őzőekben említettem ez sokkal bonyolultabb etjárás lenne, tekintettel arra, hory ha például a felismerés folyamatát nézem, akkor esetlegesen gondot okozhat néhány extrém betűtípus felismerése. Ilyenformán megnóhet a hiba előfordulásának a valószínűége,

Iü kezdőűk a tlolormenfum!t!

6. sz. dbra:

Egt beérkező dolalmentum

Ezután a dokumentum átadása a következőképpen történik. A felhasználói program megfeleló menüpontja alapvetően három dolgot kér,
dez. Ki ad át?; Mitad át ?; Kinekad át?; A dátumot a program generálja.
Az átadás tehát gyakorlatilag a következókből álll

- az ügyvitelen dolgozó munkatárs leolvassa
ről az előzőekben szó volt.

a

saját kártyáját, ame|y-

-

ezután leolvassa a dokumentumra ragasztott vonalkódot, amely
tarta|mazza a régi és az új iktatószámot.
végül leolvassa az átvevő kártyáján lévő vonalkódot, és innentől
kezdve a dokumentumot átadta, például a rektor titkárságára(7. ábra)

-

a dokumentum végig tud menni a fentiekben
hogy minden egyes dokumentum
otymódon,
említett teljes láncolaton
mozgást naplóztunk. Az átadás-átvételi időpontok véleményem szerint
elősegítik a dokumentumok mozgási sebességéneka növelését, és kevesebb az esélye annak, hogy határidős feladatok azért nem készülnek el,
mert valaki "ráült" ew iratra és miatta csúszik a feladat elvégzéséneka
határideje.

Ugyanezen elv alapján
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7. sz. ábra:

A dokumentum átadósónak uereplői

l0l

Az üryintézó (aki effektíve foglalko zik az iíaton|évő szöveg értelmezésével és végrehajtásával) a dokumentum feldolgozása után az adott osz_
tálynak megfelelően csoportosítja a dokumentumokat a legjellemzóbb típr;sok szerint A csoportmításnak altor van szerepe, ha vissza akarunk keresni valamilyen dokumentumot és ezzel szűkíteni tudjuk a keresést.

A tanulmánl osztályon például ki lehet alaKtani egy "Ielentkezési
lapok" dokumentum típust, és később, ha valamelyiket nem találjuk, ak_
kor eg5l pillanat alatt látni lehet, hogy érkezett-< hozzánk íelvételi lap
X.Y.-tól, és ha igen, akkor merre jár éppen. A feldolgozás után vissza_
adhatja a dokumentumot az üs^/itelnek, aki visszavételkor a saját raktáíában, az állvrányokon lévő vonalkód segítségévelazonosítja azt, hogy
hova helyezte el a dokumentumotA8. óbrón azelőbb i§mertetett rendszer vázlatos bemutatása látható.

a;;\
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8. sz. ábra :

Dolalmenhlmok beérkezésénekelképzelt rendszre a ZMNE-n

A vonalkód használatával lehetségessé válik, hory az iratot oda he|yezzem el a raktárban ahová akarom, hiszen az iállvány vonalkódját és
a dokumentum vonalkódját összerendeltem a raktárba helyezés során.
Ennek ellenére célszerűbb valamiféle tárolási rendet kialakítani az esetlegesen szükségessé váló manuális visszakeresés miatt.

A jelenlegi rendszÉtben az egyes lansákeken osztályokon ery embert jelölnek ki az üg5iviteli feladatok ellátására, O az aki az osztályhoz
érkező dokumentumokat átveszi és továbbítja az osztályvezetője felé. A
rendszeínek ezt a részétmegtartva e|egendő lenne az egyes osztályokla
ery-két vonalkód-{lva§ót telepíteni, amely eryetemi szinten nem okozna óíiási anyagi áldozatot.

A dokumentumok harmadik típusa a kimenő dokumentumok.
23. Az egletemról kimenő dokumentumok

Az egyetemről

egy dokumentum a k<ivetkezőképpen "távozik"

-

Az

elkészült irat kap ery iktatószámot az o§ztfu üryviteli munkatársától,
majd leüsá az üg5iviteli rész|egre, ahol átveszik tőle és az elóírt módon
(fax, levél, futár, stb.) továbbítják.

A kimenő iratok "vonalkódo§tósa" elképzeléseim szerint úgy történ_
het, hogy a dokumentum nyomtatása során rányomtatjuk a papírra az
iktatószám vonalkód változatát. (9- óbra)

Ez első látásra nehezen megoldható, hiszen ehhez elvileg minden
munkahelyhez ery vonalkód célnyomtatót kel|ene telepíteni. A kérdést
azonban két tény egyszerúsíti. Egyrészt az egyetemen most már lassan
általánosnak mondható, hory minden tanszék rendelkezik nagyfelbontású lézernyomtatóval (6ffi dpi), vary megfelelő átcsoportosítással meg
lehetne oldani, hory mindenhová jusson belőle legalább eryjó ninőségű.
Ugy a vonalkódok nyomtatása nem okozna problémát. Másrészt pedig
ezeket a printereket osztott hálózati elemként lehetne használni, azaz
ennek eredményeként az egyes tanszékekre, osztályokra elegendő lenne
minimálisan eg5l - egyjobb nyomtató A dökumentumok átadása a korábban említettek szerint történik, így ezek a dokumentumok is követhetóek
házon belül.
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9. sz. ábra:

Kimenő dohlmentum

Az iratok elküldésének az elképzelt rendszerét a 10. ábrán tanulmányozhatjuk

@
(-Y)
10.
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sz ábra: A kimenő dolalmentum mozgatósa

2.4. Értékelé§

Az általam elgondolt rendszer szerintem megfelelne

a

koí követel-

ményeinek, de nagyon sok kérdésmegválaszolatlan maradt. Fz természetes, hiszen ennek a rendszemek a részletes kidolgozása többszörösen
meghaladná ery cikk terjedelmi korlátait. A tervezet a rendszernek csak
a főbb elemeit tartalmazza, és a probléma részletkérdéseire nem tértem
ki. Részletkérdésalatt értem például azt, hog5r milyen e,szköóket kell
beszerezni, milyen szoftver-+szköóket kell elkészíteni.Nem sáltam a
betanításról, a kompatibilitásról más hasonlóan kialakuló rendszerek
felé. Nem szerepel ai elektronikus úton (pl": E-mail) érkező lwelek ik_
tatása, dokumentálása sem (bár hozzá kell tenni, hog5l napjainkban ez
még nem is jellemző, de a fejlődés várhatóan ebbe az irányba fog elinduÜi) és nem foglalkoztam részletesen az adatbiztonság és az elektronikus archiválás kérdéskörévelsem.

Az egyetemen jelenleg is használnak olyan rendszert, amely az azonosításho7 vonalkódokat használ. Ez a könyvtár rendszere, ahol a kölcsönzés folyamán, mind a kölcsönzőket, mind a könyveket vonalkódos
rendszerrei azonosítják. A könyvtár a saját rendszerét úgy építette ki,
hogy megvásárolta a iCLIB nevú szoftver 2.0 -s vált ozatÁt Ez aszoíNer
akámas ana, hog5l vonalkódokkal azonosítson könyveket, illetve olvasójegyeket. A program telepítéseután a feladat annf volt, hory le kellett
gyariáni a sztikséges vonalkódokat, majd éz után az eryes_könyvcímeket
á a hozzájuk kapisolódó vonalkódokat össze kellett rendelni. A címkéket ery küiső ég szállította. Az egyetemnek hardver szempontjából csak
néhá-Iry szkenneit kellett be§zereznie. Rövidtávú fejlesztési koncepciójukban szerepel ery vonalkód célnyomtató vásárlása, amellyel az új címkerct e. a, o.tt goen elhasználódott íégieketgazdaságo§an tudnák előállítani. Ezen rendszemek a tanulmányozása az eryetem részéről előnnyel
árna. Két§égtelen, hogy ennek a rendszernek a kiépítésesorán a felg5niiemlett tapas;hlatokai hasznosítani lehetne, Segítséget adhatna például
j

kiválasáásában, a vonalkódok elkészítésében,a szükéges
automatiku§ azonosítással foglalkozó szakemberek, cégek bevonásában,
Hasznos lenne a felgyűlemlett üzemelteté§i tapasztalatok átadása is - az
esetleges hibák feltárásával -, a későbbi rendszer megbízhatóságának növelése érdekében.
az eszköz-ök
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11. sz. ábra:

Ik)nyvtái kölcsdaőjegt

A kialakítandó rendszert vegűl a könyvtár is tudná alkalmazni,

és

nem lenne szükség külön olvasójegrre, hanem a kölcsönzők a saját kártyájukat haszrálnák önmaguk azonosításátra. A11. ábra ery aktuális könyvtári kölcsönzó kártyát mutat.

A fentiekból látható, hogy a rendszernek van egy bekerülési költsége, ame\et fejlesztésként lehet elkönyvelni (de egyes részek már most
is rendelkezáre á{lnak, peldáuL hálózat, számítógépek, jó minőségű nyom-

tatók). A megtakarítások pedig a csökkentett papír felhasználásokból
eredhetnek, valamint előnyként említhetjük meg a dokumentumok pontos nflvántartását, nyomon követését is Akialakított Intranet hálózatot
ezeken kívül még sok egyéb információ közlésére is lehet alkalmazni (pl.:
telefonkönlv, egyéb belső levelezés).
Összessógében azonban elmondható, hory a fejlődés ehhez hasonló
irányban kell, hory elinduljon, hiszen eg5rre több ceg látj abe a"papírmenles" iroda alkalmazásálak az előnyeit, mind a költségek csökkenésében,
mind az információ-ráramlás felgyorsulásában.
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