
Nadaj 
nowy rytm pracy 
z dokumentami



Wciąż obserwujemy, jak środowisko pracy w �rmach 
i organizacjach dynamicznie się zmienia. Jak nadążyć 
za tempem transformacji cyfrowej?  

Niezbędny stał się dostęp do informacji w  dowol-
nym miejscu i w dowolnym czasie.  DocVolante 
zostało zaprojektowane, aby spełnić tę potrzebę. 
Pozwala na bezpieczne przechowywanie doku-
mentów w jednym miejscu, w którym możesz 
śledzić ważne dokumenty i mieć do nich dostęp w 
dowolnym momencie. Czy to nie brzmi niesamowi-
cie? Koniec z bólem głowy i opóźnieniami w poszuki-
waniu dokumentów o znaczeniu kluczowym dla 
�rmy. Przyspiesz tempo swojej �rmy, zwiększając 
produktywność i oszczędzając cenny czas dzięki 
DocVolante.

W dzisiejszych czasach, gdy praca zdalna staje się normą, 
DocVolante umożliwia łatwy dostęp i udostępnianie 
plików i dokumentów przez użytkowników pracujących 
zdalnie. Przyznane uprawnienia można ustawić w systemie 
tak, aby poufne lub wrażliwe dokumenty były widoczne 
tylko dla wybranych użytkowników. Nie musisz się już 
martwić o kwestie bezpieczeństwa dotyczące Twoich 
dokumentów, ponieważ DocVolante umożliwia elektron-
iczne indeksowanie, przechowywanie i bezpieczne 
udostępnianie dokumentów

Czy potra�sz sobie wyobrazić konsekwencje utraty 
kluczowych dla �rmy dokumentów? Z DocVolante 
możesz wykorzystać swoją wyobraźnię do nowych 
pomysłów biznesowych, ponieważ możliwość zagubienia 
dokumentów jest wyeliminowana. DocVolante zwiększa 
wydajność zasobów, ponieważ proces zarządzania doku-
mentami jest zautomatyzowany, co pozwala zaoszczędzić 
czas i pieniądze. 

Dostosuj sposób, w jaki Twoje procesy biznesowe działają 
z DocVolante. Idź w kierunku zautomatyzowanego 

i zdigitalizowanego biznesu, który wyznacza drogę do 
sukcesu. Krocz z nami w przyszłość, nie pozwól, aby starsze 
systemy ciągnęły Cię w dół i zakłócały rytm pracy, jaki może 
osiągnąć Twoja �rma.

Dlaczego DocVolante? Co nas wyróżnia na tle innych 
dostawców systemów zarządzania dokumentami? Oprócz 
oczywistej oszczędności czasu i pieniędzy, zobacz poniżej, 
dlaczego powinieneś wybrać DocVolante jako partnera:

• Pomaga usprawnić procesy związane z dokumentami,
• Integruje informacje z istniejącymi procesami,
• Promuje wydajność, umożliwiając skupienie się na celach 
biznesowych,
• Oszczędza miejsce w swoim biurze, przechowywanie 
drukowanych kopii dokumentów to już przeszłość.

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania dokumentami  
ma kluczowe znaczenie dla organizacji. Dlatego naszym 
pierwszym krokiem jest ocena Twojej �rmy, ustalenie 
potrzeb i planów rozwoju. Pozwól nam pomóc przyspieszyć 
rytm pracy i ustalić przebieg procesów biznesowych.

Unowocześnij sposób 
pracy z dokumentami, 
aby przyspieszyć 
tempo rozwoju firmy



Przyjazne i proste 
rozwiązanie w Twoim 
zasięgu
Ciesz się uproszczonym interfejsem DocVolante, aby w szybki 
i prosty sposób zwiększyć produktywność i użyteczność.

Intuicyjne 
odnajdywanie 
dokumentów.
Poszukiwanie dokumentów jest często czasochłonne i stresu-
jące. Wyeliminu skomplikowany proces i ulepszaj wyszukiwan-
ie, umożliwiając rytmiczne łączenie zespołów, aby móc znaleźć 
to, czego potrzebują za jednym kliknięciem.

i 



Zorganizuj swoją 
strukturę 
dokumentów.
Daj administratorowi możliwość tworzenia niestandardowych 
typów dokumentów i powiązanych metadanych w systemie, 
które dobrze współgrają z Twoimi procesami.

Elastyczna obsługa 
różnych typów plików.
Praca wiąże się z zarządzaniem różnymi typami 
plików? Nie martw się, ponieważ DocVolante oferuje 
obsługę  wielu wymaganych typów plików



Kontroluj aktywność 
użytkowników 
w systemie.
Łatwe do zidenty�kowania działania związane z dokumentami 
pozwolą uzyskać przejrzyste informacje o tym, kto i kiedy 
pracował z dokumentami.

Możliwość 
prostej integracji. 
Czy pracujesz z oprogramowaniem, bez 
którego nie możesz się obyć? Nie musisz się 
martwić! DocVolante ułatwia bezproblemową 
integrację z narzędziami wewnętrznymi i 
zewnętrznymi.



Przyspiesz tempo
współpracy
między zespołami
Opracujcie razem świetne pomysły, dzięki czemu Twoje 
zespoły będą kreatywne.

Historia dokumentu, 
która zostawia ślad
Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami
o zaktualizowanych wersjach dokumentów, nad którymi 
pracowano.



Harmonijne dodawanie opisowych metadanych za pośrednic-
twem DocVolante Connector w celu ułatwienia użytkowania.

Dodaj metadane 
do dokumentów.

Ożyw Twój biznes, 
rewolucjonizując 
proces zarządzania 
dokumentem. 
Połączenie nieuporządkowanego obiegu dokumentów, 
napiętych budżetów i żmudnych procesów związanych z 
dokumentami to kilka powodów, dla których DocVolante jest 
właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.

Naszą misją jest zapewnienie Twojej �rmie usług, na które zasłu-
guje, ponieważ wierzymy, że Twój sukces jest naszym! Pragnie-
my, aby DocVolante był symfonią potrzeb Twojej organizacji w 
zakresie przepływu pracy. Ponadto nasz zespół techniczny jest 
zawsze gotowy do pomocy.

Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy  Twojej organizacji 
nadążyć za szybkim tempem cyfrowej transformacji!



For the future
2gether

Sprawdź interaktywną broszurę

Przedstawiciel w Polsce
Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
tel : (22) 536 08 00
e-mail : handlowy@arcus.pl
www.arcus.pl

Skontaktuj się 
z nami

Arcus S.A. Oddział Regionalny Łódź
ul. Łąkowa 3/5
90-562 Łódź
(42) 203 14 12
handlowy.lodz@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Wrocław
ul. Robotnicza 40
53-608 Wrocław
(71) 723 16 35, 669 660 014
handlowy.wroclaw@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Katowice
Ul. Obroki 70 B
40-833 Katowice
(32) 72 97 483, 603 387 037
handlowy.katowice@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Lublin
ul. Wojciechowska 9a
20-704 Lublin
(22) 536 08 91

Arcus S.A. Oddział Regionalny Poznań
ul. Metalowa 3
60–118 Poznań
(61) 648 24 65
handlowy.poznan@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Bydgoszcz
ul. Sokola 3 (wejście od ul. Wojska Polskiego 4)
85-172 Bydgoszcz
607167618
handlowy.bydgoszcz@arcus.pl

Arcus S.A. Oddział Regionalny Gdańsk
ul. Kartuska 314
80–125 Gdańsk
(58) 305 11 61, 603 089 240
handlowy.gdansk@arcus.pl


