
DOCUWARE 
Zintegrowane zarządzanie 
dokumentami

SZYBKIE I BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE 
DOKUMENTAMI

Brak dostępu do ważnych informacji może znacznie 
utrudnić działalność firmy lub instytucji. 

Czasami wiadomość e-mail zbyt długo oczekuje 
w skrzynce, zamówienie nie dociera na czas, kontakt 
lub umowa są niepotrzebnie przetrzymywane, faktury 
są generowane lub płacone zbyt późno, 
a dokumenty są niekompletne. 

Z doświadczeń przedsiębiorców wynika, że:

pracownicy poświęcają dużo czasu na 
odnalezienie dokumentów niezbędnych 
w codziennej pracy,

dokumenty są wielokrotnie kopiowane, 
drukowane i przesyłane, ponieważ wiele osób 
musi mieć do nich dostęp w tym samym czasie,

następują opóźnienia i przekroczenia terminów 
realizacji projektów oraz procedur księgowo-
finansowych, co skutkuje potrzebą optymalizacji 
cashflow w firmie.

Odpowiedzią na tego rodzaju problemy 
jest wdrożenie rozwiązania DocuWare.

Nowoczesny system do integrowanego 
zarządzania dokumentami. Obsługuje dowolne 
typy dokumentów bez względu na ich źródło 
pochodzenia. 

DocuWare importuje dokumenty, klasyfikuje 
je, umożliwia ich dalszy obieg i późniejsze 
wyszukiwanie.

System oferuje komfort i bezpieczeństwo 
potwierdzone ogólnie uznawanymi certyfikatami,
a dodatkowe funkcje powodują, że dostęp do 
dokumentów jest bezpieczny i kontrolowany.

Wszechstronne funkcje systemu, jego przyjazna 
obsługa i prosta administracja wraz z bogatymi 
możliwościami integracyjnymi i optymalnymi 
zabezpieczeniami czynią z DocuWare
produkt, który może rozwijać się wraz 
z rosnącymi wymaganiami użytkownika.

DOCUWARE

DZIĘKI ZASTOSOWANIU DOCUWARE 
ZYSKUJEMY:

bezpieczne centralne archiwum 
dokumentów

Od codziennej korespondencji po wszystkie pliki 
klientów, nawet z odległej przeszłości – wszystkie 
dokumenty mogą znaleźć się w jednym wspólnym 
archiwum. Uprawnieni użytkownicy mogą do nich 
dotrzeć jednym kliknięciem myszki, z każdego 
miejsca na świecie.

szybszy obieg dokumentów

Zarządzanie dokumentami przyspiesza procesy 
biznesowe, redukuje je do kilku kliknięć 
bez względu na to, czy dotyczy to zamówień, 
dokumentów księgowych lub obsługi klienta. 
Dokumenty są automatycznie przekazywane 
do odpowiednich pracowników. Czas realizacji
procesu zostaje zredukowany z godzin do  minut.

najwyższa jakość obsługi Klienta

Odpowiedzi na pytania kontrahentów zostaną

Movity posiada zespół konsultantów i doradców, 
mających długoletnie doświadczenie w obszarze 
tworzenia i wspierania systemów zarządzania 
procesami i obiegiem dokumentów. 

Jako firma z Grupy Komputronik jesteśmy 
stabilnym partnerem, który w oparciu 
o posiadaną stabilność i doświadczenie 
służy pomocą w rozwoju Państwa biznesu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie 
Państwa pytania i poinformujemy 
o dodatkowych korzyściach wynikających 
z zastosowania systemu DocuWare. 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
61 668 06 54 lub wiadomość na adres 
docuware@movity.pl. 

Zapraszamy również na 
gdzie mogą Państwo zamówić prezentację 
rozwiązania.

www.movity.pl

udzielone natychmiast, co dla działu obsługi klienta 
lub call center przynosi nieocenione korzyści. 
Faktury i dokumenty mogą zostać udostępnione 
Klientowi poprzez przeglądarkę www.

większa konkurencyjność na rynku

Zastosowanie zarządzania dokumentami pozwala 
spełnić rosnące wymagania Klientów, czerpać 
korzyści ze zwiększonej rozpoznawalności firmy 
jako oferującej nowoczesne rozwiązania, zmniejszyć 
kredyt poprzez wcześniejsze płatności i znacznie 
polepszyć przepływ informacji w firmie.

obniżenie kosztów administracyjnych

Mniej drukowania, kserowania korespondencji 
oraz kosztów ewentualnych kar i odsetek.

system spełniający w 100% wymagania 
ustanowione przez Rozporządzenie 
Ministra Finansów 

Spełnianie wymogów rozporządzenia z dnia 17 
grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie 
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu 
ich udostępniania organowi podatkowemu.
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