ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ
ДОКУМЕНТЕН АРХИВ

ОСИГУРЕТЕ СИ ЕЛЕКТРОНЕН АРХИВ ЧРЕЗ НАДЕЖДНО
И БЪРЗО ДИГИТАЛИЗИРАНЕ И ИНДЕКСИРАНЕ НА
КОРПОРАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА МЯСТО!

KM DaaS
Ние в Коника Минолта знаем, че достъпността на данните Ви отвсякъде, по всяко време, в днешни дни е от
ключово значение за Вашия бизнес. Ето защо ви предлагаме възможност за изграждане на дигитален архив
като услуга (Digitalization as as service - DaaS), предоставена на място във вашия офис. Услугата включва
доставка и всички необходими ресурси за извършване на процеса на дигитализация, като клиента заплаща
една обща цена за договорения обем обработени документи. Сигурността на информацията ви е гарантира,
тъй като процеса се извършва във вашите помещения, а благодарение на предоставена и инсталирана видео
камера с 360° ъгъл на виждане ще имате възможност да проследявате дистанционно целия работен процес.

Какво е нашето предложение?
КМ DaaS е цялостна услуга за реализиране на дигитализация на физически документни архиви на място при
клиента, съхранението е на място, като Коника Минолта поема ангажимента по доставка и внедряване на
хардуерната и софтуерна част от система за дигитализация и индексация, която включва:
Сканиращо устройство bizhub за физическо сканиране на
документи
Автоматизирани системи за електронно архивиране за
осигуряване на процеса на индексиране на документите
Работни компютърни станции за операторите на процеса
Квалифициран персонал за физическото извършване на процеса
Видео камера за непрекъснат поглед над процеса

Какви са предизвикателствата при работа с хартиени
документи?
Документи се губят или повреждат!
Губи се време при намирането на документи
Губи се проследимостта на документите!
Невъзможност да се поддържа сигурността на информация!
Намаляване на производителността на служителите!

Защо да изберете DaaS за Вашата компания?

Повишаване на ефективността чрез електронно управление на
съдържанието
Съвместна работа на няколко служители с електронни документи
Сигурност на информация чрез предоставяне на права за достъп
Намаляване на оперативните разходи
Оптимизация на бизнес процесите
Съвместимост с изискванията за compliance

Цена от 0,038 €/стр.*
* цената е примерна за обем от 200 000 стр.
и до формат А3 на документите

Условия

Предложението е валидно при сключване на Договор за доставка на услуга
Всички цени са без ДДС
Валидност на предложението до 30 юни 2020г.
Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД ∙ София 1766, ул. Витошки камбани 9, ет. 4 ∙ 0700 420 22 ∙ info@konicaminolta.bg ∙ www.konicaminolta.bg

