
PREIA CONTROLUL

DATELOR TALE

TRANSFORMĂ-ȚI ARHIVA ÎNTR-UN
SISTEM DE GESTIUNE A DATELOR

 

BENEFICII

E timpul să recunoaștem: transformarea digitală este un
proces complicat. Multiplele ei beneficii sunt deseori
urmate de un șir nesfârșit de documente, procese și
date.  Negestionate, ele îți pot încetini sistemele și
încurca angajații și partenerii.

Din fericire, avem o soluție simplă, robustă și conformă
cu legislația: DxArchive. O arhivă electronică sigură și
bazată pe cloud, DxArchive acționează ca o sursă unică
de acces pentru toate documentele tale. Gândită
pentru a acomoda orice extindere, soluția noastră îți va
urmări și gestiona toate contractele, facturile,
comenzile și documentele legale. Preia controlul
datelor tale și folosește întregul potențial al digitalizării.

DXARCHIVE

O arhivă fără hârtie, la un click
distanță.

Un spațiu comun și conform
pentru toate documentele tale,
indiferent de sursă. 

Acces la datele tale, în orice
moment și din orice spațiu

Conformitate perfectă și risc
legal scăzut

Costuri mici de management și
stocare

Posibilitatea de a-ți găsi
documentele prin intermediul
metadatelor
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Un sistem ușor de gestionat și instalat care nu
necesită schimbări de infrastructură.

Piste de audit conforme cu legislația. DxArchive
urmărește orice proces și activitate în timp real,
oferindu-ți dovezile necesare pentru un audit.

Conținut mereu accesibil. DxArchive poate fi
accesat de oriunde și suportă o gamă uriașă de
formate. Chiar și documente de hârtie!

Configurabilitate încorporată. DxArchive
suportă o gamă largă de fluxuri de business,
indiferent de complexitatea lor.

Compatibilitate integrată. DxArchive este
compatibil cu o gamă largă de aplicații de
business.

Un motor puternic de reguli, adaptabil, nevoilor
tale specifice de business și fluxurilor de
documente.

Directoare inteligente, unde documentele sunt
organizate după filtrele de metadate, nu doar
după nume sau tipul de fișiser. Motorul nostru
de căutare îți poate afișa și fișierele conectate
cu documentul căutat.

Management granular al permisiunilor care-ți
permite să gestionezi accesul pe bază de
utilizatori, roluri sau echipe.

Conformitate garantată cu legislația locală și
europeană.
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FUNCȚIONALITĂȚI


