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Σύζηημα διατείριζης Εγγράθων (Document Management System)
SAPERION
Σηελ ζεκεξηλή επνρή ηα ζηειέρε κία επηρείξεζεο θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζε κηθξφ
ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ ζσξεία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εηζέξρνληαη θαζεκεξηλά ζε απηήλ,
ζε θπζηθή ή ειεθηξνληθή κνξθή, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ή λα αληηδξάζνπλ εγθαίξσο ζηηο αιιαγέο ηεο
Αγνξάο.
Έηζη θαζίζηαηαη φιν θαη πην πνιχ ε αλάγθε εγθαηάζηαζεο θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο
(Document Management System), ην νπνίν καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα φια ηα έγγξαθα
κηαο επηρείξεζεο ζε θπζηθή κνξθή θαη θάζε είδνπο πιεξνθνξία ζε ειεθηξνληθή κνξθή
λα ηα απνζεθεχζεη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε κε ηελ βνήζεηα δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ
αλαδήηεζεο θαη δπλακηθά, λα ηα αλαθηήζνπκε εχθνια θαη γξήγνξα.
Λακβάλνληαο δε ππφςε φηη ζήκεξα ζε έλα νξγαληζκφ





Τν πνζνζηφ εμφδσλ δηαρείξηζεο κεγαιψλεη ζπλερψο
Έρνπκε αχμεζε θπζηθψλ εγγξάθσλ (20% ην ρξφλν), ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ,
αλάγθε αχμεζεο ρψξσλ θαη πξνζσπηθνχ
Η παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηνλ ρξφλν εχξεζεο ελφο θαθέινπ
Η εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε γίλεηαη φιν θαη πην βαζηθφο ζηφρνο ζηνλ
αληαγσληζκφ

θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηελ χπαξμε δε
ζήκεξα ηθαλνχ Hardware ε απφθαζε απηή γίλεηαη αθφκα πην εχθνιε.
Έλα ζχζηεκα DMS καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εθηφο ησλ άιισλ






γηα θάζε θπζηθφ έγγξαθν λα δεκηνπξγήζνπκε ηελ ειεθηξνληθή εηθφλα ηνπ θαη λα
κεηαθέξεηαη απφ ζέζε εξγαζίαο ζε ζέζε εξγαζίαο ειεθηξνληθά πιένλ κέζσ
δηθηχνπ.
Η αλαδήηεζε λα γίλεηαη ζε δεπηεξφιεπηα
Να έρνπκε ζπλερέο ηζηνξηθφ ελφο εγγξάθνπ, ή δηαδηθαζίαο
Λνγηθήο ζπλδέζεσο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ ζε έλαλ ειεθηξνληθφ θάθειν
Αζθάιεηα θαηά ηπρφλ παξαπνίεζε Δεδνκέλσλ θαη δηαβάζκηζε δηθαησκάησλ
Πξφζβαζεο
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Τα θέξδε απφ κηα ηέηνηα απφθαζε είλαη πνιιαπιά. Έρνπκε ηα άμεζα νθέιε π.ρ.
εμνηθνλφκεζε ρψξσλ, κεραλεκάησλ, θσηνηππηψλ…, νθέιε ζηελ λειηοσργία ηεο
επηρείξεζεο π.ρ. θαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα, γξήγνξε αλαδήηεζε θάζε πιεξνθνξίαο,
θαιχηεξν πνηνηηθφ απνηέιεζκα εξγαζίαο, θακηά απψιεηα πιεξνθνξίαο…, ζηραηηγικά
νθέιε π.ρ. θαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηα , θαιχηεξε εμππεξέηεζε πειαηψλ, θαιχηεξε
νξγάλσζε, θαιχηεξε παξαθνινχζεζε δηαδηθαζηψλ….
Σηα πιαίζηα απηψλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο, έπξεπε λα απνθαζίζνπκε γηα ην πξντφλ
πνπ ζα πξνσζνχζακε ζηελ ρψξα καο. Η απφθαζή καο επάξζεη θάησ απφ ηηο ζθέςεηο φηη
απηφ ην ζχζηεκα έπξεπε λα εθπιεξεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο







έπξεπε λα είλαη εχθνιν ζηε ρξήζε
έπξεπε λα είλαη αλνηθηφ ζε κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη ηερλνινγίεο
λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζεί ζε ππάξρνληα ζπζηήκαηα
λα είλαη αλνηθηφ θαη ηκεκαηηθά αλαβαζκίζεκν
αζθαιέο ζε παξαπνηήζεηο Δεδνκέλσλ
θαη λα είλαη νηθνλνκηθά ειθπζηηθφ

Όια απηά πηζηεχνπκε φηη ηα παξέρεη ην Saperion θαη φηη είλαη πιένλ απαξαίηεηε ε
εγθαηάζηαζε ηνπ γηα ηελ ζσζηή , γξήγνξε θαη νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
ζαο
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