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PREDSTAVITEV

e-Dokumentni sistem

Asistent DMS
..Rešitev ASISTENT DMS je namenjena vsem uporabnikom ne glede na velikost samega podjetja oz. kupljenih licenc..

poznavanje prejetih in izdanih dokumentov; podprto prepoznavanje EAN
kod; vnos in zajem prejetih eSlog dokumentov; izvoz podatkov v poljubnih formatih; neposredna povezava z vsemi moduli programa DataLab
PANTHEON 5.5; enostavnost uporabe; aktivna podpora strankam ter
možnost implementacije unikatne rešitve.
Asistent DMS predstavlja most med dokumenti, ki prihajajo v podjetje
in poslovno programsko opremo, saj je povsem integrirana z vsemi
funkcijami programske opreme. Omogoča nam raznovrstne izpise in
analize prejete in izdane pošte, dodatno pa tudi zagotavlja vpogled v
digitalizirane dokumente, revizijsko sled, vnos elektronskih prilog,
eRačune iz poljubnih vrst dokumentov DataLab PANTHEONa (prejeti
računi, knjiženje ...) in tako korenito zmanjša potreben čas pri zavajanju
dokumentov, ki prihajajo v oz. odhajajo iz podjetja. 
(P. R.)

Ker se pri podjetju Asistent dobro zavedajo, da je upravljanje s papirno
dokumentacijo drago in časovno potratno početje, je edini izhod iz tega
uvedba rešitve za kontroliran in usklajen pretok dokumentov. Vsak dan se
srečujemo s problemom evidentiranja prejete in izdane pošte. Če želimo
delati učinkovito, moramo do dokumentov dostopati hitro ter se izogniti
nepotrebnemu iskanju ustreznih dokumentov/podatkov.
Asistent DMS je prava rešitev za hitro in stroškovno učinkovito upravljanje z dokumenti, saj predstavlja most med dokumenti, ki prihajajo v
podjetje in poslovno programsko opremo in vam ponuja celovit in
zanesljiv pregled nad vsemi mogočimi poslovnimi dokumenti, s katerimi lahko upravljamo od njihovega nastanka do digitalne hrambe. Z
rešitvami pripomore k večji produktivnosti zaposlenih in večji
učinkovitosti poslovnih procesov, kar zagotavlja večjo fleksibilnost,
konkurenčnost ter uspešnost podjetja.
Asistent DMS vam omogoča številne prednosti kot so: poljubna klasifikacija tipov dokumentov; transakcijski dnevnik vnosov, sprememb in dostopov; usklajenost s podpisi; izpis knjige izdane pošte za Pošto Slovenije;
integrirane napredne avtorizacije; integracija z eDokumenti za DataLab
PANTHEON; integriran vmesnik za digitalen zajem dokumentov; OCR pre-

Novost, ki jo ponujajo, je mesečni najem dokumentnega sistema Asistent DMS. Pripravili so možnost izbire med tremi paketi, ki najbolj
ugajajo potrebam podjetja.
Prednosti najema so:
• majhen začetni finančni vložek
• zmeraj uporabljate sodobno programsko opremo
• prožnost pri najemu različice, ki jo potrebujete
• predvidljivi stroški najema vam omogočajo načrtovanje stroškov
• neomejeno število uporabnikov
Paket

WINDMS

LITE 1

•

WEBDMS

STANDARD2

•

•

PREMIUM3

•

•

OUTLOOKDMS

Cena
50/25*
75/40*

•

100/50*

* opcijsko doplačilo za podporo
1
implementacija 250€
2
implementacija 500€
3
implementacija 750€
Cene so za mesečni najem v EUR brez DDV. Workflow je vključen v vseh paketih.
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