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Intranet Portal (IPO) 
je určen společnostem, které provozují 
platformu HCL Notes/Domino a chtějí 
vyřešit přístup ke všem firemním infor-
macím z jediného bodu. Intranet Portal 
je cesta, jak zavést pořádek do různoro-
dých (často historicky neřízeně založe-
ných) datových úložišť, zorganizovat 
odkazy na externí zdroje dat, programy 
a další IT prostředky do přehledného portá-
lového prostředí v HCL Notes.  

Prostředí 
Intranet Portal nabízí jednotné uživatelské 
rozhraní, jehož podoba se dá plně při-
způsobit požadavkům zákazníka vzhle-
dem i obsahem. Do Intranet Portalu lze 
zařadit jak dokumentové databáze, tak 
jakékoliv jiné aplikace HCL Notes. Dále 
je možné přidat odkazy na soubory, adre-
sáře, aplikace nebo webové stránky. 

Nejčastěji používané zdroje dat si mo-
hou uživatelé ukládat do seznamu "Oblí-
bených záložek". 

Integrace 
Intranet Portal podporuje systém okam-
žitých zpráv HCL Sametime a nabízí tak 
rychlý přehled o tom, který z kolegů 
(např. autor nebo poslední editor) je 
právě dostupný. Z kontextové nabídky je 
možné okamžitě zahájit diskuzi nebo svo-
lat konferenci o vybraném dokumentu a 
urychlit tak související firemní procesy. 

Workflow 
Intranet Portal nabízí jednoduché work-
flow pro publikování dokumentů. Doku-
menty jsou zpřístupněny uživatelům až 
po schválení kompetentním pracovníkem; 
do té doby je vidí pouze autor a schvalo-
vatel. 

Předplatné 
Uživatelé si mohou zřídit předplatné na 
dokumentové databáze a dostávat tak 
automatické upozornění e-mailem při 
vytvoření nebo změně dokumentu odpo-
vídajícího předvoleným kritériím. 

Historie a statistiky 
Intranet Portal umožňuje editorům po-
psat změny dokumentu od posledního 
uložení. Dále lze sledovat přístupy k doku-
mentům včetně údajů kým, kolikrát a na 
kterém serveru byl daný dokument otevřen 
nebo upraven. 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnost 
Zabezpečení dokumentů odpovídá stan-
dardům platformy HCL Notes/Domino a 
je tedy na nejvyšší úrovni. Pro snadné 
nastavování přístupových práv nabízí 
Intranet Portal tři typy dokumentů: ve-
řejné (přístupné všem), omezené (pří-
stupné vybraným uživatelům) a soukromé 
(pouze pro autora). Právo tvořit doku-
menty má pouze definovaná skupina 
autorů, právo mazat dokumenty je ome-
zeno na volitelnou skupinu manažerů. 

Vyhledávání 
Ve všech dokumetových databázích lze 
fulltextově prohledávat nejen samotné 
dokumenty, ale i jejich textové přílohy. 

Systémové požadavky 
• HCL Domino 

• HCL Notes nebo webový prohlížeč 
(některé funkce jsou dostupné pouze 
z plného klienta) 

• HCL Sametime Server (pro funkcionali-
tu systému okamžitých zpráv) 

Ve zkratce 

 
■ Snadný přístup k informacím 

■ Jednotné a přehledné prostředí 

■ Jednoduché nastavení přístupových 
práv 

■ Automatické upozornění na nové 
dokumenty 

Intranet Portal Nastavení předplatného 

Definice sekce 

Otevřený dokument se záhlavím 

Seznam vyhledaných dokumentů 
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