


  

Pioners i líders en tecnologia 
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 Fundada el 1988 pels seus actuals 

presidents 

 Empresa de propietat privada, que 

pertany majoritàriament als seus 

fundadors i empleats 

 Especialitzada en gestió documental 

des de la seva fundació 

 Innovació continua, pressupost de 

I+D+i el 2011: més de 1.000.000 € 

 

DocuWare: innovacions constants per 

oferir a l’usuari la màxima senzillesa  



  

Presencia del grup DocuWare a nivell mundial 
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Una empresa amb un notable 

historial d’èxits 

 

 Més de 10.000 instal·lacions 

 Més de 100.000 usuaris satisfets 

 Utilització en més de 70 paisos 

 Disponible en 15 idiomes 

  



  

Persones de contacte competents in situ 
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Les solucions de DocuWare 

estan disponibles a tot el món 

amb serveis d´assistència 

locals 

 

 Atenció al client a través de més 

de 400 partners autoritzats de 

DocuWare (ADP), que té a més 

de 1.000 experts certificats en 

DocuWare 

 Associacions i certificacions de 

tecnologia  



  

Problema: informació aïllada 

1 procés – 4 recerques 
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Paper 
Arxius  

electrònics 
Correu  
electrònic 

 

Registre de  
dades ERP 

 



  

Solució: Gestió documental integrada 

Un arxivador central para tota classe de documents 
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Paper Correu  
electrònic 

 

Registre de  
dades ERP 

 

Arxius  

electrònics 



  

Avantatge: Visió general de tot el procés 
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Sol·licitut Oferta Comanda Factura 



  

Avantatge: Fluxes de treball automàtics 
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 Visió general de l’estat de tots 

els processos 

 Fàcil d’utilitzar: control de fluxos 

de treball mitjançant segells 

electrònics 

 Processos ràpids i eficients 

 

DocuWare permet 

estalviar temps i despeses 

Sello 

Tareas con 

estados 

Winner  1/12/2008 

APPROVED 

Winner  1/12/2008 

APPROBADO 



  

Des de qualsevol lloc 

Avantatge: accés des de tot el món 

9 

Des de casa Des dels clients 

Des de l‘oficina 



  

Software estàndard: flexible i escalable 
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 Qualsevol sector  Grans 

multinacionals 

 Institucions 

 Administració 

pública 

 Petites empreses 

 Mitjanes 

empreses 

 

 

DocuWare: per a tot tipus d’empreses i per l’administració pública 



  

DocuWare per tots els departaments 
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Varis departaments 

 Compliment de prestacions 

 Gestió de contractes 

 Gestió de rebuts 

 Gestió del coneixement 

 Factures emeses 

 Factures rebudes 

 Contractes 

 Rebuts 

 Pressupostos 

 Sol·licituds de clients 

 Comandes 

 Expedients de clients 

 Currículums 

 Expedients del 

personal 

 Albarans 

 Documents de 

enviament 

 Documentació 

duaneraº 

 Notes d’investigació 

 Documents 

relacionats amb 

projectes 

 Publicacions 

 Informes de proves 

 Notificacions 

 Contractes 

 Instruccions de 

montatges 

 Documents de control 

 Fulles tècniques 

Administració/ 

Comptabilitat 
Ventes 

Recursos 

humans 

Logística I+D+I 
Control de 

qualitat 
Producció 

 Ordres de compres 

 Informes tècnics 

 Contractes 

Compres 

 Planificacions 

 Informes 

 Rebuts 

Control 



  

Sistema intuïtiu i fàcil d’usar 
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 Fàcil d’instal·lar, configurar e 

integrar 

 Administració i manteniment 

sense problemes 

 Necessitat de formació mínima 

para usuaris 

 

Gestió documental de 

DocuWare: una bona elecció 



  

Referències nacionals i internacionals 
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http://www.bankhall.co.uk/bankhall/default.asp
http://www.butterfieldprivatebank.co.uk/
http://www.redstone.co.uk/index.php
http://www.sony.de/view.x?front&loc=de_DE
http://haribo.com/
http://www.crowntimber.co.uk/index.php
http://www.crowntimber.co.uk/index.php


  

Moltes gràcies per la seva atenció! 
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Per què esperar més per aprofitar-se 

dels avantatges i beneficis 

que resulten de l’us de DocuWare? 

 

Cada dia pot estalviar diners… 


	Presentació-Docuware-1
	Presentació-Docuware

