ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč
kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více
než 6 zahraničních trzích.

ARBES
DMS

Člen skupiny Expandia

TM

Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny
Expandia. Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti
jako například Gumotex, Jitona a další.

Více než 25 let na trhu IT
Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty.
Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich
zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší
řešení pro podporu jejich plánů a strategií.
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ARBES DMS

ARBES DMS

Arbes Technologies přináší řešení pro správu dokumentů:

ARBES DMSTM
Základní přínosy

Služby DMS
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Všechny dokumenty společnosti na jednom místě
Efektivní sdílení dokumentů
Eliminace práce s papírovou dokumentací
Logické rozdělení dokumentů
Zabezpečení přístupu a řízení oprávnění
Možnost rychlého přístupu a vyhledávání
Procesní řízení – připomínkování, schvalování atd.
Rozhraní pro integraci dokumentů

Analýza a konzultace v oblasti DMS
Migrace
Návrh optimálního řešení DMS na míru
Input management - řízení vstupu dokumentů do společnosti
Integrace se stávajícími systémy
Podpora stávajících řešení a SLA
Procesní řízení dokumentů
Output management - templating a tisková řešení

Možnosti použití
Varianty úrovně instalace služeb
•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalizace a bezpapírová kancelář
Archivace dokumentů
Generování dokumentů ze šablon
Elektronické podepisování dokumentů
Automatické vytěžování dat z dokumentů
Správa projektové dokumentace
Schvalování faktur
Synchronizace mezi zařízeními a DMS databází

Naši partneři:

• Enterprise - instalace pro velké podniky
• SME - instalace pro malé a střední podniky
• SaaS - DMS jako služba

Proč Arbes?
• Více, než 200 certifikovaných inhouse specialistů
• Více, než 25 let zkušeností z domácího i zahraničních trhů
• Stovky projektů na třech kontinentech
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