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MANAGEMENTUL 
INFORMAȚIEI, 
PE ÎNȚELESUL TUTUROR

Prin implementarea unui sistem de management al informației,     

organizațiile vor putea beneficia de calitatea, integritatea și              

acuratețea datelor. De asemenea, sistemul de management al         

informației poate fi utilizat ca instrument de gestionare a riscurilor, 

cu respectarea normelor de conformitate, facilitarea fluxurilor de 

lucru, operarea procedurilor, precum și armonizarea proceselor. 

Spre deosebire de soluțiile tradiționale ECM, M-Files oferă                          

organizațiilor posibilitatea de a gestiona conținut și informație,      

indiferent dacă acestea sunt depozitate în interiorul M-Files sau în 

alte sisteme. Utilizatorii beneficiază de instrumente eficiente de 

căutare, editare, partajare și organizare a conținutului și                                       

informației, având avantajul utilizării unei soluții cu inteligență        

artificială pentru automatizarea proceselor de lucru.

Captura și Managementul Documentelor

M-Files oferă soluții inteligente de management al informației, 

cu funcționalități avansate de accesare, căutare și regăsire a 

documentelor indiferent de locul unde sunt stocate.

În mediul de business competitiv din zilele noastre, identificarea informației  
cu adevărat importante este mai mult decât esențială în adoptarea celor mai bune decizii.
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Un sistem bazat pe metadate

 Metadatele sunt date despre date – informație care definește, 

descrie și clasifică fișiere sau documente. M-Files organizează 

toată informația din diverse sisteme, pentru a facilita găsirea 

acesteia de către orice utilizator.
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Regăsirea rapidă a informației

Utilizați Enterprise Search pentru a găsi și edita cu ușurință documente și informații, în toate sistemele – folosind chiar și telefonul 

mobil. De exemplu, puteți accesa și edita un plan de proiect stocat pe un server, vizualiza un contract stocat în SharePoint sau orice 

informație despre un client, necesară departamentului de vânzări, fără să fie nevoie să migrați datele în M-Files.

M-Files utilizează inteligență artificială pentru a clasifica și organiza toată informația în funcție de tipul ei, fără să fie nevoie să țineți 

minte unde ați salvat-o sau care este versiunea corectă. 

DATA SCADENȚEI
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Partajare și colaborare

Oricând e nevoie să lucrați împreună cu colegii la 

același proiect sau să partajați documente, M-Files 

eficientizează modul de lucru în echipă – chiar și cu 

partenerii de business externi.

Funcționalitățile avansate de colaborare identifică 

versiunea corectă și actualizată a documentului la 

care se lucrează. Procesul de editare (evidențierea, 

adnotarea) și aprobare a documentelor este                  

simplificat. Așadar, partajarea documentelor prin  

intermediul M-Files este la fel de ușoară precum un 

simplu click. 

Oamenilor le place să folosească M-Files

Atunci când un nou sistem este implementat, cea 

mai mare provocare este ca toți utilizatorii să îl                 

accepte și folosească.

M-Files are o interfață intuitivă, indiferent de tipul de 

dispozitiv folosit. Astfel, utilizatorii pot accesa și     

gestiona cu ușurință conținutul din orice sistem sau 

depozit de date – oricând și de oriunde.

Lucrul facil și intuitiv cu metadate și fluxuri de lucru 

automate crește semnificativ gradul de utilizare a 

soluției.

Mobilitate în utilizare

Gestionați rapid și cu ușurință fișiere din orice 

sistem sau depozit de date, de pe orice              

dispozitiv mobil. Accesul la documente și        

informații, din afara biroului, este                                              

indispensabil. Prin intermediul M-Files, puteți 

lucra chiar și offline. Puteți accesa, edita și   

salva documente fără conexiune de rețea sau       

wireless. Odată ce conexiunea este                                 

disponibilă, fișierul este salvat automat.
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Procesarea documentelor

Cu un modul propriu de configurare a 

fluxurilor de lucru, M-Files vă permite 

să eficientizați procesele interne. 

Poate fi utilizat pentru a descrie și       

automatiza anumite procese din      

cadrul organizației.

Un bun exemplu este procesarea       

facturilor. Prin intermediul M-Files, 

fluxurile de aprobare pot fi complet 

automatizate. 

Fluxurile automate de lucru, cu reguli  

bine definite și controlul termenelor, 

permit aprobarea rapidă a solicitărilor 

sau documentelor.

Protejarea informațiilor confidențiale

Este important să păstrați conținutul în siguranță, 

în timp ce mențineți accesul la documente. Setați 

cu ușurință permisiunile de acces și automatizați 

securitatea datelor. Schimbările organizatorice 

care vizează atribuirea de noi roluri utilizatorilor, 

realizate in Active Directory, se vor reflecta                  

automat în drepturile de acces în M-Files.

Conformitate și reglementare

M-Files este un instrument eficient și performant 

pentru gestionarea cerințelor de reglementare și 

conformitate a normelor GDPR. Prin intermediul 

M-Files, veți putea verifica conformitatea politicilor 

de securitate și confidențialitate sau alte politici. 

M-Files vine atât în sprijinul auditorilor interni, cât și 

a auditorilor externi, facilitând orice tip de audit sau 

certificare. 
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IMPLEMENTARE FACILĂ 
ȘI FLEXIBILĂ

M-Files poate fi implementat on-premise, în cloud sau în variantă hibridă. Astăzi, 

succesul serviciilor în cloud este datorat ușurinței de utilizare: întreaga soluție 

este disponibilă de oriunde și oricând, iar actualizările se fac automat. Uneori e 

nevoie ca organizațiile să stocheze local anumite date  din motive de                                        

conformitate sau securitate. Structura hibridă aduce împreună siguranța stocării 

locale și flexibilitatea stocării în cloud.

M-Files se implementează extrem de ușor. La nevoie, sistemul poate fi implementat 

în etape, pentru ca întregul proces să poată fi rapid asimilat de către organizație.
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