
O ARHIVĂ ELECTRONICĂ 
 DEDICATĂ TUTUROR

TIPURILOR DE DOCUMENTE 

STOCHEAZĂ ORICE DOCUMENT ÎNTR-O ARHIVĂ  DIGITALĂ
CONFORMĂ, CU ACCES UȘOR 24/7

 

BENEFICII 

Atunci când obiectivele tale sunt reducerea costurilor
de stocare a datelor și îmbunătățirea securității,
arhivarea electronică a documentelor este o necesitate.

DxArchive Plus este soluția noastră de arhivare
electronică special creată pentru stocarea oricărui tip de
document, extinzându-se dincolo de documentele
tranzacționale standard. Arhiva noastră electronică
permite descărcarea și încărcarea de conținut din/în
diferite aplicații, oricând și de oriunde te-ai afla, într-un
repozitoriu comun pentru întreaga companie.

Într-un mediu în care securitatea și prelucrarea datelor
sunt chestiuni  de foarte mare importanță, digitizăm și
stocăm documentele tale în totală conformitate
(trasabile, nealterate și permanente) de la prelucrare
până la arhivarea lor electronică cu valoare probativă.

DXARCHIVE PLUS

Un repertoriu comun de fișiere pentru
toate documentele, indiferent de tip
sau sursă

Flexibilitate de a descărca/încărca
conținut din/în diferite aplicații
oricând și de oriunde te-ai afla 

Acces facil la toate documentele și
vizibilitate în timp real asupra stării
fișierelor la nivel de companie 

Conformitate perfectă și risc legal
scăzut

Dacă folosești deja modulul nostru
DxArchive, poțí beneficia rapid de
noua soluție

Fluxuri de lucru îmbunătățite printr-o
mai bună colaborare și partajarea
informațiilor în cadrul organizației 
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O soluție ușor de gestionat și implementat, care
nu necesită modificări în infrastructura IT a
companiei tale.

Piste de audit pe deplin conforme. DxArchive
Plus urmărește fiecare proces și activitate în
timp real, oferind dovezi legale pentru audit.

Conținut disponibil întotdeauna. DxArchive Plus
poate fi accesat de oriunde și acceptă o gamă
largă de formate.

Capacitate mare de stocare. Poți gestiona
volume foarte mari de arhive digitale în condiții
optime de securitate și durabilitate.

Reversibilitate. Integrare perfectă cu sisteme
terțe, atât pentru stocarea documentelor, cât și
pentru preluarea acestora.

Interoperabilitate. Arhivează-ți documentele
folosind un flux automatizat, direct din sistemul
dorit (ERP, CRM sau alte software-uri
personalizate ale companiei).

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

Gestionarea granulară a permisiunilor, care îți
permite gestionarea accesului în funcție de
utilizatori, roluri sau echipe.

Respectarea garantată a politicilor și legislației
locale și europene.

 

FUNCȚIONALITĂȚI 
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