
Platforma InDoc EDGE združuje zmogljivosti sistemov upravljanja 
dokumentov (DMS), poslovnih procesov (BPM) in elektronske hrambe 
(RMS). S procesnimi rešitvami na tej platformi lahko odgovorite na ključne 
izzive poslovanja – od vsakodnevnih preprostih opravil, kot sta distribucija 
prejete pošte ali likvidacija vhodnih računov, do bolj zahtevnih, v katerih 
sodelujejo različni nosilci in praviloma vključujejo samodejno odločanje na 
podlagi poslovnih pravil.
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IZBOLJŠATE 
UPRAVLJANJE 
Z DOKUMENTI

Popoln pregled 
dokumentov, različic in 
dostopov omogoča sprotno 
obveščanje o spremembah 
in preprečuje izgubljanje 
dokumentov.

POVEČATE UČINKOVITOST 
POSLOVNIH PROCESOV

Dokumente lahko 
strukturirano in ad-hoc 
usmerite skozi različne, 
po meri prilagojene 
(avtomatizirane) procese.

SPODBUJATE 
SODELOVANJE

Dokumente lahko dodelite 
v delo sodelavcem, jih 
komentirate, skupaj urejate 
in določite dostope glede 
na vloge v ekipi. 

OMOGOČITE HITRO IN 
UČINKOVITO ISKANJE 
INFORMACIJ

Iščete lahko po vsebini 
in vrsti dokumentov, po 
sistemskih podatkih in po 
atributih oz. metapodatkih.

UPRAVLJATE 
DOKUMENTE POVEZANIH 
ORGANIZACIJ

Dostop do dokumentov 
povezanih družb je združen 
na enem mestu.

OMOGOČITE DOSTOP 
VEDNO IN POVSOD

Spletni dostop je omogočen 
od kjerkoli in kadarkoli, s 
katerekoli, tudi mobilne, 
naprave.

ZAGOTOVITE 
VERODOSTOJNOST 
DOKUMENTOV

Dokumenti so digitalno 
podpisani in časovno 
žigosani, za vsakega pa 
vodite revizijsko sled.

ZAGOTOVITE ZAKONSKO 
SKLADNOST

InDoc EDGE je certificiran s 
strani Arhiva RS in zagotavlja 
nadzor nad arhiviranimi 
dokumenti, najvišjo raven 
varnosti in podpore.

KAKO Z REŠITVAMI InDoc EDGE POENOSTAVITE POSLOVANJE?

ŽELITE PREIZKUSITI REŠITVE INDOC EDGE IN IZKORISTITI 
PRILOŽNOSTI DIGITALIZACIJE? STOPITE V STIK Z NAMI.

• Varnost // Zavedamo se odgovornosti za vaše 
poslovanje, zato vzdržujemo visoko raven informacijske 
in fizične varnosti ter ravnamo skladno s sistemom 
vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001.

• Kakovost // Potrjene metodologije, dobre prakse, 
strokovno znanje in bogate izkušnje vgrajujemo v vse 
svoje rešitve. Zavezanost kakovosti potrjujemo tudi s 
standardom vodenja kakovosti ISO 9001.

NA MIKROCOP SE LAHKO ZANESETE
• Skladnost // Ponujamo certificirane rešitve, 

zagotavljamo pravno veljavnost vašega elektronsko 
hranjenega gradiva in redno skrbimo za zakonsko 
skladnost poslovanja, svojih rešitev in vaših procesov. 

• Zanesljivost // V Mikrocopu že več kot 40 let uspešno 
izpolnjujemo zahteve in pričakovanja naročnikov 
iz najrazličnejših dejavnosti na področjih zajema, 
upravljanja in hrambe dokumentov.

MIKROCOP d.o.o. • +386 (0)1 587 42 80 • info-si@mikrocop.com • www.mikrocop.si

POVEČAJTE UČINKOVITOST 
IN PREGLEDNOST 

POSLOVNIH PROCESOV.

ZAGOTOVITE VARNO 
IN ZAKONSKO SKLADNO 

POSLOVANJE.

ZNIŽAJTE STROŠKE 
UPRAVLJANJA IN HRAMBE 

DOKUMENTOV.

PREIDITE V BREZPAPIRNO POSLOVANJE
Z DIGITALNIMI REŠITVAMI InDoc EDGE


