ˇ
SPRAVUJTE VŠE VE VAŠÍ SPOLECNOSTI.
M-Files pomáhá ﬁrmám hledat, sdílet a zabezpečit dokumenty
a informace i ve vysoce regulovaných odvětvích.

ZÁVAZKY

SMLOUVY
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DOKUMENTU
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FAKTURACE

KVALITA A
ˇ
PLNENÍ
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PROJEKTU

SPRÁVA
ZÁZNAMU

AUTOMATIZACE
PRODEJE

ŠKOLENÍ
A VÝVOJ

ˇ
NAJDETE
INFORMACE RYCHLE
Někdy se zdá nemožné najít ten správný dokument, když ho potřebujete.
Kde byl ten soubor uložen? Kdo ho naposledy upravoval? Co když na tom nezáleží?
M-Files uspořádá vše dle toho, co to je, takže už si nikdy nebudete muset
pamatovat, kam jste to uložili nebo která verze je ta správná.

ˇ
PRIZPUSOBÍ
SE VAŠIM
ˇ
ˇ
MENÍCÍM
SE POTREBÁM

M-Files se integruje s mnoha
ﬁremními aplikacemi (jako je CRM a ERP),
aby vám přineslo funkčnost a ﬂexibilitu,
kterou potřebujete teď i v budoucnosti.

RYCHLÁ IMPLEMENTACE

M-Files nabízí všechny důležité funkce,
které podniky potřebují, bez složité fáze
implementace.
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JEDNODUŠE SE POUŽÍVÁ

M-Files (řešení pro správu ﬁremních
informací) eliminuje zmatek v dokumentech
a poskytuje okamžitý přístup k tomu
správnému obsahu z jakéhokoliv ﬁremního
systému a zařízení.

FLEXIBILNÍ NASAZENÍ
Podniky již nejsou vázány na kanceláře,
tak proč by měly být vaše data?
M-Files vám dovoluje bezpečně
sdílet informace nativně,
v cloudu nebo v hybridním nasazení.
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SPRÁVA INFORMACÍ
90 % existujících dat bylo vytvořeno
v posledních 2 letech. Je vaše podnikání
připraveno zvládnout takový nápor dat?
Uložte si všechno. Najděte to hned.
Přistupujte k tomu odkudkoliv.

ˇ
CHRANTE
CITLIVÉ INFORMACE
Je důležité mít svůj obsah v bezpečí při zachování přístupu.
Můžete jednoduše nastavit oprávnění a automatizovat bezpečnost dat.

ELIMINUJE ZMATEK

SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE

Když jsou informace rozdrobeny mezi různými
systémy, je složité k nim přistupovat a sloučit je.
Propojení všech vašich existujících systémů
(jako je CRM nebo ERP) se všemi vašimi věcmi
(jako jsou dokumenty, projekty, případy a další informace)
by mělo být bezproblémové.

Sdílení dokumentů v M-Files je jednoduché
jako jedno kliknutí. Ať už potřebujete sdílet dokumenty
mimo organizaci nebo na nich spolupracovat s kolegy,
M-Files udržuje vše organizované a efektivní.

ˇ
CERNÉ
DÍRY V EMAILU

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTU

Nenechte důležité informace uvězněné
v emailu. M-Files se integruje také s Outlook.
Smart Folders (chytré soubory) vědí přesně, jaké
dokumenty jsou spojeny s kým.

Automatizované workﬂow zefektivní společné
obchodní procesy, takže můžete zůstat produktivní
a kompatibilní. Je to jednoduché, rychlé
a vestavěné do M-Files.

ˇ
ˇ
PLNENÍ
POŽADAVKU A NARÍZENÍ

LIDÉ RÁDI POUŽÍVAJÍ M-FILES

M-Files má vestavěný obsah a schopnosti
správy procesů. Jednoduše organizuje, spravuje
a sleduje každý dokument, proces a úkol.

Největší výzvou nasazení nového systému je přimět
všechny, aby jej používali. S M-Files není přijetí
uživatelem problém, protože M-Files je intuitivní,
přístupné z jakéhokoliv programu, který používáte,
a prostě to funguje.
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