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Toteutamme toimivampaa

Suunnittelemme, toteutamme ja automatisoimme dokumenttien ja tiedon tallennukseen ja 

hakuun liittyviä prosesseja. Ratkaisumme avulla yrityksenne saavuttaa merkittäviä hyötyjä 

yksinkertaistamalla tehottomia prosesseja ja toteuttamalla informaation hallinnan älykkäällä 

tavalla. 

• Käyttövalmis ratkaisu turvalliseen arkistointiin ja tehokkaaseen yhteistyöhön kaikissa 

liiketoimintaan liittyvissä dokumenteissa. 

• Soveltuu erinomaisesti valmistavan teollisuuden tuotanto-, logistiikka- tai 

kirjanpitoprosessiin liittyvien dokumenttien digitointiin ja arkistointiin keskitetysti.
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”Deloitte toteaa tuoreessa raportissaan  
2022 Manufacturing Industry Outlook 
| Deloitte US että ennätysmäärä 
täyttämättömiä työpaikkoja 
todennäköisesti rajoittaa tuottavuutta 
ja kasvua vuonna 2022”.

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
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Ratkaisu valmistavan  

teollisuuden tiedonhallintaan

Pysyäksesi askeleen edellä kilpailijoitasi, tuotteidenne 

pääsyä markkinaan on lyhennettävä merkittävästi 

samalla, kun noudatetaan tiukkoja raportointi-, 

vaatimustenmukaisuus- ja turvallisuusstandardeja. 

Tämä edellyttää läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa 

dokumenttien käsittelyä ja prosesseja. 

Tiedonhallinnan ratkaisujemme avulla tuotannon 

ammattilaiset toimialasta riippumatta voivat 

tehostaa ja automatisoida dokumenttien käsittelyä 

ja prosesseja. Tiedonhallinta keskittää, suojaa ja 

jakaa dokumentteja liittyen tuotekehitykseen, 

laadunvarmistukseen, ostoihin, myyntiin, laskujen ja 

tilausten käsittelyyn ja henkilöstöresursseihin.

Tuottavuus ja yhteistyö

• Digitalisoi paperiset dokumentit ja automatisoi niiden työnkulut

• Luo hakukelpoinen arkisto tärkeimmille dokumenteille ja hae niitä tehokkaasti, jotta 

insinöörit, tehdaspäälliköt, asiakaspalvelu, myynti, kirjanpito ja muut osastot voivat 

hyödyntää tietoja helposti ja turvallisesti

• Kokoa keskitetysti viranomaisten ja auditoijien vaatima kattava dokumentaatio 

haettavassa ja suojatussa muodossa

• Integroi tiedonhallinta ERP-, CRM- ja muiden järjestelmien kanssa maksimoidaksesi 

nykyisen teknologiasi hyödyt

Turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus

• Rajoita luottamuksellisten dokumenttien käsittelyä ja leviämistä sekä varmista 

automaattisesti säilytysaikataulut

• Luo sopimusten hallintaan yksi tietoturvallinen työnkulku, joka huomioi versioinnin, 

sähköiset allekirjoitukset sekä arkistoinnin ja varmista automaattisesti säilytysaikataulut

• Varmista, että henkilötietoja sisältävien dokumenttien käsittely on oikeuksien takana

• Täytä HIPAA-, Sarbanes-Oxley-, GDPR- ja muu vaatimustenmukaisuus yrityksesi 

toiminnassa

IT ja valmius tulevaisuuteen

• Hyödynnä selkeää ja käyttäjäystävällistä ratkaisua, joka mukautuu useiden osastojen 

tarpeisiin ilman suurta IT-tiimin työmäärää

• Toteuta täysin mobiili toimintaympäristö, joka mahdollista tehokkaan hybridityöskentelyn 

• Säästä laiteinvestoinneissa pilviratkaisuilla

• Suojaudu tiedon häviämiseltä, hakkeroinnilta ja haittaohjelmilta,  

jotka kohdistuvat IT-infraasi

Paranna yrityksesi tuottavuutta näillä keinoilla


