
 
 

KM Docs Registrator – Registratură Electronică 
 

Registratura electronică este o soluţie necesară oricărei companii care doreşte sa aibă un  

control eficient şi sigur asupra documentelor care intră şi ies din organizaţie,  

indiferent dacă procesul este centralizat sau distribuit în diferite sedii sau departamente. 
 

Funcţionalităţi de bază 

- Introducere documente din diferite surse (hârtie, e-mail, documente electronice), cu specificarea principalelor informaţii 

de identificare (număr, dată, destinatar, expeditor, tip document, etc.) 

- Regăsire documente atât dupa indecşi cât şi după cuvinte din conţinut 

- Distribuire documente către diverşi destinatari din organizaţie 

- Rezervare numere de înregistrare, raport numere rezervate, resetare numere la început de an 

- Notificări pe email 

 

Captura şi 
înregistrarea 

documentelor

• Documentele în format 
fizic sunt scanate la un 
echipament 
multifuncţional Konica 
Minolta, de unde sunt 
procesate OCR 
(prelucrare optică 
pentru recunoaşterea 
textului) şi directionate 
automat în aplicaţia de 
registratură. 

• Aici li se alocă un 
număr de înregistrare 
şi se setează alte 
informaţii  ajutătoare 
(tip document, petent, 
nr. sursă, document 
asociat, etc.)

Distribuire şi 
colaborare

• După înregistrare, 
documentele pot fi 
direcţionate către o 
direcţie sau chiar către 
o persoană anume. 
Documentele pot fi 
trimise de la un 
departament la altul ori 
de câte ori este 
nevoie. 

• Pe tot parcursul 
acestui proces se pot 
face 
observaţii/comentarii 
associate 
documentului, se pot 
adăuga documente 
suplimentare, iar de 
fiecare dată următorul 
destinatar este notificat 
prin email.

• Toate acţiunile 
utilizatorilor sunt 
auditate.

Urmărire şi 
raportare

• Toate acţiunile 
efectuate de către 
utilizatori sunt auditate 
astfel încât se poate 
urmari tot istoricul 
documentului, timpii de 
soluţionare, contribuţia 
fiecarui angajat, etc.  

• Soluţia include 
rapoarte standard 
pentru Intrări şi Ieşiri în 
format Excel, precum 
şi un dashboard 
centralizat cu status-ul 
documentelor în lucru, 
şi termenele lor de 
finalizare.

Regăsire

• Toate documentele 
adăugate în sistem pot 
fi regăsite după 
informaţiile introduse 
în procesul de 
înregistrare (număr 
înregistrare, dată 
înregistrare, petent, 
observaţii, etc).

• Documentele care au 
fost scanate de la 
echipamentul 
multifuncţional precum 
şi orice alt tip de 
documente de tip “text” 
pot fi regăsite şi după 
cuvinte din conţinutul 
lor. 
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Soluţia poate fi implementată în 3 variante ce depind de complexitatea activităţilor şi funcţionalităţile necesare.  

KM Docs Registrator – funcţionalităţi standard şi opţiuni Pachet 1 Pachet 2 Pachet 3 

Înregistrarea documentelor    

Înregistrare documente electronice de pe desktop, fără OCR-izare   

Înregistrare documente scanate de la echipamentul multifuncţional Konica Minolta, OCR   

Circulaţia documentelor   

Flux aprobare document   

Flux aprobare set de documente    

Flux partajare documente între departamente   

Notificări pe email (la adăugarea, partajarea sau aprobarea documentelor)   

Arhivă electronică documente    

Arhivă structurată de documente provenite din Registratură sau din orice alte surse, cu 
previzualizare a documentelor 

  1* 

Caracteristici soluţie    

Nr. utilizatori incluşi pentru utilizarea şi administrarea soluţiei 2 6 6 

Notificări pe email (la adăugarea, partajarea sau aprobarea documentelor)   

Confidenţialitate (restricţionare acces la documente)   

Tipuri de documente predefinite 5** 10*** 10*** 

Nr. registre 1 2 3 

Istoric document   

Exportul înregistrărilor în Excel   

Servicii Konica Minolta incluse     

Instalarea şi configurarea iniţială a soluţiei   

Training online prin videoconferinţă 2h 2h 

Training on-site   4h 

Manual de utilizare   

Servicii de mentenanţă şi suport (reconfigurări, asistenţă telefonică, training suplimentar 
online) 

 4h 12h 

Preţ pachet (pentru un contract pe 36 luni) 1.000 €  2.000 € 3.000 € 
* Arhiva structurată după beneficiar/furnizor  an înregistrare  luna înregistrare 

** Tipuri documente: factură, contract, anexă, act adiţional, altele 
*** Tipuri documente: factură, contract, anexă, act adiţional, adeverinţă, scrisoare, proces verbal, referat necesitate, cerere, altele 

Detalii tehnice 

- Soluţia este dezvoltată pe platforma cloud Microsoft Office 365, iar funcţionalitatea de procesare a documentelor din 

pachetele 2 şi 3 este asigurată de aplicaţia Konica Minolta Document Navigator. Documentele sunt stocate în Office 365. 

- În cazul în care deţineţi deja subscripţii de Office 365, acestea pot fi reutilizate şi pentru soluţia de registratură. 

- La cerere, numărul de utilizatori ai soluţiei poate fi extins, prin achiziţia de subscripţii Office 365 suplimentare.  

- Utilizatorii accesează soluţia prin intermediul unui web browser (Internet Explorer 10, 11 sau Google Chrome), nefiind 

necesară instalarea locală a vreunei componente.  

- Pentru pachetele 2 şi 3 este necesar un server cu rol de procesare a documentelor scanate (maxim 50.000 

documente/lună), cu următoarele caracteristici: 
- Hardware (configuraţie minimă): Procesor Quad Core 2.4 MHz, RAM 8GB, spaţiu disponibil pe disc 100GB, reţea 1GB 

- Software: Windows Server 2012 R2 (64-bit) / 2016 / 2019 (32/64-bit), Windows 7 SP1 / 8.1 / 10 Pro / 10 Enterprise 

- Acest server nu este inclus în preţul pachetelor, putând fi achiziţionat prin intermediul Konica Minolta.  

- Serverul poate rula în mediu fizic sau virtual. 

- Soluţia poate fi activată pe o perioadă de minim 12 luni. 

- Soluţia poate fi personalizată şi extinsă cu alte funcţionalităţi conform specificului activităţii dumneavoastră, în baza unei 

discuţii cu consultanţii de specialitate Konica Minolta şi a unei oferte distincte.  
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