FivePlus Solutions
Companie:
FivePlus Solutions
Produs/produse:
DocPlus
Tipuri de tehnologii:
ECM, DM, Arhivare
Adresabilitate:
Soluțiile DocPlus sunt recomandate organizaţiilor în care personalul comunică
şi colaborează pentru rezolvarea unor
activităţi, lucrează cu un volum mai
mare de documente şi informaţii, sunt
distribuite geografic, se doreşte trasabilitate şi control. Soluția DocPlus este
potrivită atât pentru companii private
de diferite mărimi, orientate către servicii sau producţie, cât şi la organizaţii (ne)
guvernamentale, publice.
Caracteristici:
DocPlus pune accent în mod deosebit
pe comunicarea internã, automatizarea
proceselor, optimizarea lucrului cu documente și informaţii
Soluţiile FivePlus sunt proiectate pentru
a asigura suportul pentru creşterea eficienţei, a productivităţii, a profitabilităţii,
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îmbunătăţirea comunicării în cadrul echipelor de lucru, reducerea costurilor administrative, oferind un mediul adecvat
pentru distribuţia informaţiilor şi ideilor.
Principalele beneficii ale soluţiilor pentru managementul documentelor sunt:
•• crearea unui mediu de lucru standardizat care să susţină accelerarea proceselor interne ale organizaţiei
•• interfaţă prietenoasă, în limba română
•• integrarea capabilităţilor de mesagerie electronică şi comunicare în timp
real pentru colaborare eficientă în interiorul organizaţiei precum şi în exterior, cu alte entităţi
•• manipularea uşoară a documentelor
şi accesul rapid la informaţie pentru
creşterea productivităţii - adăugare
conţinut, regăsire, distribuţie informaţii, procesare
•• disponibilitatea informaţiei, oferind
un grad ridicat de securitate şi confidenţialitate
•• canalizarea organizaţiei spre activitatea de bază, reducând timpii morţi,
costurile de manipulare a informaţiei,
a cheltuielilor administrative
•• îmbunătăţirea controlului asupra activităţii pentru o comunicare eficientă, reducerea timpilor de rezolvare a sarcinilor
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•• soluţia permite utilizatorilor autorizaţi
urmărirea permanentă a stadiului în
care se află documentele (in lucru, respins, aprobat), evidenţierea modului
de rezolvare, rapoarte
•• obţinerea de rapoarte detaliate din
aplicaţii: date clienţi, istoricul organizaţiei cu aceştia, evidenţa contractelor, stadiul oportunităţilor, sarcinile
nerezolvate, acces la dosarul de personal, documentele sistemului de management al calităţii, planul şi rapoartele
de audit, deciziile şi comunicările interne, informaţii utile etc.
Livrare:
Soluţie la cheie, implementată în infrastructura beneficiarului
Top 5 referințe:
HOLCIM, MINISTERUL SANATATII, SWISSPOR, ADPHARMA, IMSAT, UNTRR, ION
MOS, RAIFFEISEN BANK, EMON, CPSS,
PEGAS
Date de contact:
Adresa: Str. Popa Savu nr.44, Bucuresti
Site: www.fiveplus.ro www.docplus.ro
e-mail: office@fiveplus.ro
Tel: +4031.805.42.55

