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CHCETE O DMS-IN.CLOUD VĚDĚT VÍCE? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT!

Máme pro Vás řešení

JAK EFEKTIVNĚ SPRAVOVAT

DOKUMENTY A AUTOMATIZOVAT

FIREMNÍ PROCESY OKAMŽITĚ

A BEZ STAROSTÍ?

Copyright © Digital Resources a.s.

Mezi tři nejsilnější faktory, které motivují firmy digitalizovat patří:

42 % zvýšení produktivity 30 % bezpečnost dokumentů 28 % ušetření pracovního času 

JAKÝM VÝZVÁM MUSÍ SPOLEČNOSTI AKTUÁLNĚ ČELIT?

66 % firem říká, že v různých systémech a úložištích běžně nacházejí rozdílné verze dokumentů.

Jeden dokument v průměru existuje v 17 různých verzích a podobách. 

92 % ZAMĚSTNANCŮ ŘÍKÁ, ŽE JEJICH PRÁCE BY BYLA SNAZŠÍ, KDYBY MOHLI RYCHLE

PŘISTUPOVAT K TÉ NEJAKTUÁLNĚJŠÍ VERZI DOKUMENTU, ANIŽ BY SE MUSELI STARAT

O TO, KDE JE DOKUMENT ULOŽEN.

43 % respondentů nemůže přistupovat k dokumentům pomocí mobilního zařízení.

74 % pracovníků nemůže pomocí mobilního zařízení schvalovat dokumenty. 

PŘITOM 81 % MANAŽERŮ VNÍMÁ MOŽNOST PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Z MOBILU JAKO STRATEGICKY DŮLEŽITOU.

64 % zaměstnanců přiznává, že sdílení dokumentů je v jejich společnosti velice chaotické.

45 % RESPONDENTŮ SI PŘEJE VYLEPŠIT UŽIVATELSKOU PŘÍVĚTIVOST

V RÁMCI VŠECH PODNIKOVÝCH PROCESŮ.

Přes 50 % organizací považuje automatizaci oběhu dokumentů za velice důležitou pro jejich budoucí fungování.

Jste na tom stejně? Rádi byste lépe spravovali Vaše dokumenty a automatizovali procesy ve firmě,

ale nevíte, kde začít? Bojíte se, že implementace vhodného řešení je příliš náročná na čas i zdroje? 

DMS-IN.CLOUD

DMS-IN.CLOUD je řešení dostupné úplně pro každého, které Vám zajistí inteligentní správu dokumentů
a automatizaci procesů prakticky bezprostředně po zakoupení. Bez potřeby náročné implementace
a bez nutnosti vynaložení dalších nákladů, například na zaměstnance IT oddělení, servery nebo vlastní
infrastrukturu.

Již základní balíček obsahuje plnou licenci DMS systému, včetně základního workflow. Okamžitě po aktivaci
řešení dostáváte k dispozici unikátní platformu, která Vám pomůže dokumenty snadno a rychle vyhledávat,
bezpečně sdílet, schvalovat apod. Složité hledání, duplicity a chaos ve verzích dokumentů jsou minulostí.
Zároveň můžete těžit z robustní IT architektury na straně serverů, díky provozu v kvalitním českém
datovém centru.

Díky automatizaci Vašich procesů se již nemusíte bát, že opomenete nějaký z termínů nebo důležitých úkolů.
Emailové notifikace Vás automaticky upozorní vždy, když je potřeba provést nějakou akci, jako je třeba obnova
smlouvy. Pomocí libovolných dynamických pohledů navíc získáváte kompletní přehled nad dokumenty
a s nimi spojenými procesy. 

DMS-IN.CLOUD dokáže propojit Vaše nestrukturovaná data s těmi strukturovanými, např. z Vašeho ERP
nebo CRM systému. Tím ušetříte spoustu času promarněného hledáním potřebných informací a kontextu. 
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93 % respondentů nedokáže nalézt potřebný dokument,

jelikož byl špatně pojmenován nebo zatříděn.

25 % nevhodně zatříděných dokumentů není již nikdy znovu nalezeno.

88 % PRACOVNÍKŮ BY OCENILO, KDYBY MOHLI DOKUMENTY

HLEDAT NA JEDNOM MÍSTĚ, BEZ OHLEDU NA TO, KDE OBSAH LEŽÍ.

30%42% 28%

SMLOUVA
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65 % organizací má potíže se schvalováním dokumentů, přičemž 31 % musí stále provádět fyzické podpisy.

88 % SPOLEČNOSTÍ POTŘEBUJE CENTRALIZOVANOU PLATFORMU, POMOCÍ

KTERÉ BY MOHLI SNADNO VYHLEDÁVAT DOKUMENTY A LÉPE SPOLUPRACOVAT. 

40 % společností plánuje v následujících

12 měsících investovat do digitalizace

dokumentů a automatizace klíčových procesů.


