SimplDox

okolju prijazne informacijske rešitve

Res
preprosto
brezpapirno
poslovanje.
Idealna rešitev za majhna in srednja podjetja
ter delovne skupine.

1.

Zajem dokumentov
Vodenje različnih tipov poslovne dokumentacije: nabavna in prodajna
povpraševanja, ponudbe, pogodbe, dobavnice, notranja dokumentacija …

Obravnava in deljenje

2.
3.

Učinkovito skupinsko delo, enostavno prilagodljivi delovni tokovi
za interno delo z dokumenti in vključevanje poslovnih partnerjev.

Digitalno podpisovanje
Večpartitno digitalno podpisovanje dokumentov v skladu z uredbo eIDAS
med internimi podpisniki ter poslovnimi partnerji (pogodbe, ponudbe …).

Shranjevanje

4.

Varna dolgoročna hramba dokumentov in priponk, shranjevanje
meta podatkov, vsebine diskusij ter revizijske sledi.
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SimplDox

posli

Več kot dokumentni sistem
Brezpapirno poslovanje po meri uporabnika!
Enostavna uporaba ne glede na to ali gre za
vodenje interne dokumentacije ali za
poslovanje s kupci in dobavitelji.
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 S posluhom za uporabnika in posel
SimplDox omogoča uporabniku prijazno digitalno
izvedbo postopkov priprave, obravnave
in potrjevanja dokumentov. Brezpapirno delujete tudi
na najbolj občutljivih poslovnih področjih, kot je usklajevanje,
podpisovanje in shranjevanje pogodb.

 Deljenje in sodelovanje
Prek SimplDox-a vzpostavite učinkovito skupinsko delo znotraj podjetja pa tudi s poslovnimi
partnerji. Dokumente delite z notranjimi in zunanjimi uporabniki ter z njimi komunicirate prek spletne
diskusije. Pridobite celovit pregled nad osebno produktivnostjo in delom celotnega tima.

 Popoln pregled nad poslom
S SimplDox-om vodite stike in interakcije s poslovnimi partnerji, hkrati pa na istem mestu
obvladujete vse dokumente in naloge, povezane s prodajnimi in nabavnimi posli. Informacije za
operativno delo in odločanje pri nabavi in prodaji so samopostrežne in na voljo v trenutku.

 Varnost in zaupanje
SimplDox lahko uporabljate na vaši lokalni infrastrukturi ali v oblaku, preko varnih povezav in
storitev zaupanja. Kronološko sledenje zagotavlja popoln vpogled v potek dogodkov in dejavnost
uporabnikov. Vsebine je možno dodatno varovati s storitvami akreditirane varne hrambe.
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