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PREDSTAVITEV

Genis e-GenDoc

Dokumentni sistem po meri posla
..Genis e-GenDoc je celovit in visoko zmogljiv dokumentni sistem za rastoča dinamična podjetja, ki stavijo na vodilne tehnologije iz
Microsofta..

Prilagodljivost
vsakodnevnim poslovnim izzivom

Dokumentni sistem e-GenDoc odlikujeta popolna nastavljivost in funkcionalna dovršenost, ki skrajšata čas od nakupa do uporabe. Poleg tega uporabnikom ni treba plačevati vedno novih dopolnitev, ki
nebrzdano povečujejo skupne stroške lastništva (TCO).

Ali ste kdaj pomislili, da lahko veliko mednarodno podjetje in komunalna služba v majhni občini digitalno poslujeta na popolnoma enak način? Ali da z isto rešitvijo podprejo poslovno
učinkovitost visoko tehnološko proizvodno
podjetje, medijsko in oglaševalsko podjetje ter
ponudnik hotelsko-zdraviliških storitev?
Čeprav se vse to zaradi razlik v dejavnosti in velikosti na prvi pogled zdi malo verjetno, pa imajo vsa ta podjetja nekaj skupnega. Na primer, da
so uvedla celovit dokumentni sistem za Microsoft poslovna okolja: Genis e-GenDoc.

Poslovni učinki so odvisni
od kakovostne procesne uvedbe

Dosedanji uporabniki dokumentnega sistema
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Računalniške novice

e-GenDoc so največkrat poročali o naslednjih
koristih:
• od 20 do 50 odstotkov hitrejši administrativni
postopki na vseh ravneh;
• znižanje direktnih stroškov poslovanja za od
3 do 5 odstotkov;
• zmanjšanje finančnih izgub v višini vsaj 2 odstotkov vrednosti pogodb;
• večji rabati in boljši nabavni pogoji;
• več kot 90-odstotna ponovljivost izvedbe rutinskih nalog;
• okrepitev sodelovanja ter boljša organizacijska klima;
• dobičkonosnost naložbe (ROI) v 9 mesecih.
Čeprav je e-GenDoc dokumentni sistem z najširšim naborom informacijskih rešitev za praktično
vsa poslovna področja, se njegova največja vrednost ne skriva v bogatih zmožnostih, ampak v
njegovi uvedbi. Sistem razvija in vpeljuje visoko
strokovna ekipa, ki že več kot 25 let prenaša najboljše prakse v organizaciji, procesih in uporabi
informacijskih tehnologij. Ta ekipa ves čas sledi
tehnološkim, poslovnim in zakonskim trendom.
Prek vgrajenih standardnih zmožnosti pomaga
uporabnikom uskladiti digitalno poslovanje z
zahtevami standardov vodenja poslovne odličnosti ISO 9001, varovanja informacij ISO 270001, z
referenčnimi notranjimi pravili ter ne nazadnje z
zahtevami uredbe o varovanju podatkov GDPR.

Podjetja vseh velikosti danes potrebujejo informacijsko podporo, ki jim omogoča hitro
odzivanje na poslovne razmere. To pomeni,
da potrebujejo rešitev, s katero je možno hitro
pridobiti nove digitalne rešitve, v trenutku
nadzorovano spremeniti delovne postopke in
odgovornosti zaposlenih ter slediti razvoju
organizacije, od odpiranja novih delovnih
mest do priključevanja novih podjetij in širjenja na tuje trge. e-GenDoc podjetjem v fazi
pospešene rasti nudi vso potrebno kompleksnost, odprtost in visoko zmogljivost, ob večji skupni učinkovitosti, ki je podprta s številnimi poenostavitvami, povezavami, avtomatizmi in popolno prilagodljivostjo delovnih
postopkov. Takšna usklajenost dokumentnega sistema z naraščajočimi potrebami podjetju zagotavlja visoko vrednost in dolgoročnost naložbe v digitalno poslovanje.
(P. R.)

Vse za obvladovanje dokumentacije v
okoljih Microsoft
• Osrednji zajem, shranjevanje in deljenje
celotne poslovne dokumentacije
• delegiranje in vodenje nalog;
• digitalizacija notranjih in zunanjih poslovnih procesov;
• kreiranje dokumentov in delovnih postopkov;
• upravljanje z dokumenti iz zunanjih sistemov;
• skupinsko delo in upravljanje z znanjem;
• upravljanje s kompetencami uporabnikov;
• obvladovanje dostopov in revizijska sledljivost;
• integracija z različnimi poslovnimi sistemi Microsoft Dynamics, SAP, Baan/Infor,
Oracle EBS …;
• integracija z Microsoft AD, Microsoft
Exchange Server, Microsoft SharePoint
Server ter Microsoft Office;
• delovanje na lokalni infrastrukturi ali v zasebnem in javnem oblaku, vključno z
Microsoft Azure.
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