DocPlus, soluþii profesionale
de management al documentelor
• pentru sectorul întreprinderilor mici ºi mijlocii, instituþii/agenþii publice, companii multinaþionale
Primele aspecte la care trebuie sã te
gândeºti cã te va sprijini implementarea unei soluþii pentru managementul
documentelor ºi informaþiilor sunt:
• Situaþia economicã actualã
impune un ritm crescut de luare a
deciziilor, focalizare pe activitãþile
care aduc valoare organizaþiei, de
adaptare rapidã la cerinþele pieþei
• Reducerea de personal nu
înseamnã neapãrat ºi reducerea
activitãþilor, a proceselor de lucru
din organizaþie. Efectul reorganizãrii poate fi minimizat printr-o
organizare internã mai eficientã a
informaþiilor, a documentelor,
captarea ºi valorificarea la maximum a “cunoºtinþelor” personalului.
• O productivitate ridicatã a personalului se poate obþine prin implementarea unor instrumente software care sã permitã focalizarea pe activitãþile care aduc valoare organizaþiei ºi alocarea a cât mai puþin timp pe activitãþi administrative
• Într-un cadru competiþional din ce în ce mai mare, companiile care
utilizeazã un mediu de tip “colaborativ”, orientat cãtre client, cu
posibilitãþi de acþiuni proactive, au un avantaj competitiv în piaþã
• Economisirea resurselor existente, atât a celor umane, cât ºi a costurilor asociate derulãrii activitãþilor interne. Prin investiþii minime
se pot obþine rapid economii importante ºi beneficii cantitative ºi
calitative.
• Un management modern se bazeazã în luarea deciziilor pe informaþii “relevante”, doreºte sã aiba acces rapid la situaþii ºi rapoarte
privind stadiul derulãrii unor activitãþi, a persoanelor responsabile
pe anumite teme, a termenelor de execuþie etc.

Soluþia pentru managementul documentelor DocPlus,
constituie un element important în susþinerea unui
mediu de lucru dinamic, cunoºtinþele
unei organizaþii, automatizarea activitãþilor interne, colaborarea ºi lucrul cu
informaþiile, scopul principal fiind
creºterea productivitãþii angajaþilor ºi
eficienþei organizaþiei.
Indiferent de tipul ºi mãrimea organizaþiei, prin soluþia DocPlus un beneficiar
gãseºte rãspuns la unele nevoi, fie generale – organizarea informaþiilor departamentelor sau a grupurilor de lucru,
circuitul documentelor, fie la unele
punctuale – evidenþã a contractelor,
gestiune a proiectelor, a dosarelor de
personal, a documentelor de intrare/ieºire, þinerea sub control a sistemului calitãþii etc.
“Aprecierea soluþiei DocPlus în cadrul
nominalizãrii companiei la evenimentele europene
de top, reprezintã un factor important privind strategia FivePlus
ºi abordarea pieþei, participarea în plan competiþional alãturi de alte
soluþii de prestigiu prezente la nivel european. Focusul principal este
ºi va fi accelerarea proceselor,
reducerea costurilor, creºterea
performanþelor partenerilor
care implementeazã aceasta soluþie. Prin soluþiile furnizate, ne
dorim ca ºi partenerii noºtri sã
obþinã rezultate importante
prin creºterea performanþelor ºi
a valorii organizaþiei.“, a declarat Alin Niþã, Director
General FivePlus Solutions.
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