
KM Docs
managementul complet al documentelor în CLOUD

Soluția KM Docs asigură managementul complet al informațiilor: captura datelor relevante din documente, indexarea 
automată după atributele de identifi care extrase, stocarea documentelor în mod organizat și lansarea lor pe fl uxuri 
automate de lucru, conform specifi cului fi ecărei organizații. Contracte, facturi, certifi cate, avize, procese verbale, 
formulare, cereri, documente de transport - folosind diversele ediții ale KM Docs puteți procesa automat orice tip de 
document în deplină si guranță și confi dențialitate, fără investiții în infrastructură, servere sau spațiu de stocare, fără 
soluții complicate de licențiere, fără implementări greoaie și de durată, fără riscuri, într-un buget lunar cunoscut și 
predictibil.

Cum se lucrează cu KM Docs? 
Documentul este scanat și poate fi  stocat imediat în arhiva fi zică - pentru că nu documentul fi zic trebuie să circule 
în organizație, ci informațiile cuprinse în acesta. Documentul electronic este interpretat folosind componenta de 
captură din KM Docs care extrage atributele de identifi care pe care dumneavoastră le considerați relevante pentru 
documentul respectiv. Documentul scanat împreună cu atributele sale de identifi care este transferat automat în 
platforma de stocare/arhivare și management a documentelor din KM Docs. Documentele sunt clasifi cate și stocate 
în ordinea relevantă pentru dumneavoastră, putând fi  transferate către alte sisteme informatice (soluții de contabili-
tate, management clienți sau furnizori, etc), distribuite către anumite persoane sau echipe din organizație sau chiar 
către parteneri externi. Documentele pot fi  regăsite după orice criteriu de căutare, atribut sau cuvânt din conținut - 
operațiune rapidă și simplă, la îndemâna oricui are nevoie de informație și are dreptul să o acceseze.

KM Docs este o soluție dezvoltată de Konica Minolta folosind capabilitățile de OCR și indexare asigurate de 
aplicația Document Navigator găzduită în Microsoft Azure și funcționalitățile de stocare și management documente 

incluse în platforma O�  ce 365. Soluția este 100% cloud și nu presupune instalarea vreunei componente hardware 
sau software în infrastructura IT a organizației, fi ind accesată sub formă de serviciu - subscripție lunară.

MORE THAN PRINTING. INFORMATION MANAGEMENT.



  Acces la solutia de procesare, manage-
ment si arhivare documente

  Acces la solutia de stocare si partajare 
fi siere, colaborare

  Acces la suita Offi ce Online
  1 TB spatiu de stocare in cloud
  Email personalizat cu mailbox de 50GB/

utilizator
  Sistem de videoconferinta

4EUR

 

/ luna / utilizator

KM Docs Standard
Scanare si OCR-izare documente fara validare informatii extrase
Procesare max. 5000 documente/luna

SUBSCRIPTII DE ACCES UTILIZATORI

234EUR

 

/ luna doar pentru primul an;
pentru continuarea abonamentului 88 euro/luna, din anul urmator

  Solutie de procesare documente gazduita in Microsoft 
Azure (Document Navigator Essentials)

  Personalizarea solutiei de scanare si procesare documente 
pentru maxim 5 fl uxuri de scanare, inclusiv integrarea cu 
echipamente multifunctionale Konica Minolta  

  Generare documente PDF-text
  Personalizarea solutiei de management si arhivare docu-

mente pentru maxim 5 tipuri de documente / activitati / 
departamente

  Activarea si confi gurarea serviciilor si utilizatorilor
  Servicii de asistenta 1 ora/luna
  Esalonarea costurilor de implementare pe durata intregului 

contract
*) Valoarea serviciilor de suport nu depinde de numarul de utilizatori

SERVICII DE PROCESARE SI SUPORT *)

  Acces la solutia de procesare, manage-
ment si arhivare documente

  Acces la solutia de stocare si partajare 
fi siere, colaborare

  Acces la suita Offi ce Online
  1 TB spatiu de stocare in cloud
  Email personalizat cu mailbox de 50GB/

utilizator
  Sistem de videoconferinta

4EUR

 

/ luna / utilizator

KM Docs Advanced
Scanare si OCR-izare documente cu indexare, clasifi care si procesare informatii extrase in mod automat si/sau manual 
Procesare numar nelimitat de documente

SUBSCRIPTII DE ACCES UTILIZATORI

280EUR

 

/ luna doar pentru primul an;
pentru continuarea abonamentului 97 euro/luna, din anul urmator

  Solutia de procesare documente gazduita in Microsoft 
Azure (Document Navigator Server)

  Personalizarea solutiei de scanare si procesare documente 
pentru maxim 5 fl uxuri de scanare, inclusiv integrarea cu 
echipamente multifunctionale Konica Minolta  

  OCR zonal cu indexare, validare si clasifi care automata 
si/sau manuala informatii extrase, utilizand Document 
Navigator Client 

  Personalizarea solutiei de management si arhivare docu-
mente pentru maxim 5 tipuri de documente / activitati / 
departamente

  Activarea si confi gurarea serviciilor si utilizatorilor
  Servicii de asistenta 1 ora/luna
  Esalonarea costurilor de implementare pe durata intregului 

contract
*) Valoarea serviciilor de suport nu depinde de numarul de utilizatori

SERVICII DE PROCESARE SI SUPORT *)

CONȚINUT TEHNIC OFERTĂ
 Componență KM Docs*
Licențe și servicii online:
Platforma O�  ce 365 X
O�  ce Online (utilizare aplicații O�  ce fără să fi e instalate pe calculatoarele utilizatorului)  X
OneDrive for Business (spațiu de stocare de 1TB în cloud Microsoft)  X
Exchange Online (email personalizat) X
SharePoint Online (soluție stocare, arhivare și management documente) X
Skype for Business Online (soluție de colaborare, videoconferință, chat) X
Yammer Enterprise (soluție de colaborare de tip forum de organizație) X
Document Navigator (aplicație scalabilă de scanare, captură și indexare. 
Se integrează nativ cu echipamentele de printare Konica Minolta) X
Microsoft Azure (platformă hosting mașină virtuală pentru procesarea documentelor scanate). 
Include VPN  privat și fi rewall X
Servicii de implementare și suport: 
Servicii de activare și confi gurare a componentelor, inclusiv defi nirea utilizatorilor X
Servicii de confi gurare SharePoint Online și defi nire structurată de stocare/  5 tipuri de documente/
arhivare/ management al documentelor  departamente/activitati
Servicii de confi gurare fl uxuri de scanare cu automatizare pentru trimiterea documentelor  
scanate direct în arhiva SharePoint Online, OCR și extragere cuvinte cheie 5 fl uxuri de scanare automată
Servicii de asistență tehnică, training și suport post-implementare 1 oră / lună
Pachetul de soluții este bazat pe: O�  ce 365, Business Essentials
 Microsoft Azure, Document Navigator
* funcționalități incluse în varianta KM Docs Standard. Soluția poate fi  personalizată conform cerințelor fi ecărei organizații
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