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Despre GETICA OOH

GETICA OOH este o companie de top din domeniul 

publicității și a treia cea mai mare de pe piața Out Of 

Home Advertising (OOH) din România, cu o rețea 

națională de aproximativ 2 500 de panouri publicitare 

amplasate în locații premium, pe tot teritoriul țării, și 

peste 50 de angajați. Fondată în 1997, sub numele de 

Exclusive Media, compania și-a schimbat denumirea în 

GETICA OOH în anul 2013.

Contextul colaborării actuale dintre GETICA OOH 
și Konica Minolta România

Colaborarea dintre GETICA OOH și Konica Minolta 

România a început în anul 2016,  odată cu nevoia de 

eficientizare a activităților cu un volum mare de          

documente tipărite, resimțită atât la nivelul angajaților, 

cât și la nivelul conducerii companiei GETICA OOH.

În urma analizei efectuate, Konica Minolta a propus                      

implementarea unei soluții de procesare și stocare                     

electronică a documentelor, adaptată volumului de 

documente și activități de la momentul respectiv. 
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Proiectul actual

În baza colaborării solide dintre GETICA OOH și echipa Konica 

Minolta România, precum și datorită diversificării                              

activităților și a creșterii volumului de documente                           

gestionate, GETICA OOH a dorit extinderea soluției existente 

cu noi funcționalități privind extragerea la un nivel mai 

avansat a informațiilor din facturile și contractele cu clienții și                       

furnizorii, verificarea, validarea și lansarea documentelor pe 

fluxuri de aprobare, cât și stocarea acestora într-un sistem de 

management al documentelor ușor de gestionat.

În urma analizei proceselor interne din cadrul companiei 

GETICA OOH, Konica Minolta România a propus, totodată,    

implementarea unei soluții de management electronic al 

contractelor pentru eficientizarea și fluidizarea lucrului cu 

documentele contractuale, de la creare până la aprobare, 

semnare electronică, stocare și regăsire. 

Pentru mai multă flexibilitate și accesibilitate, întreaga 

soluție este găzduită în Microsoft Azure.

Date concrete despre soluțiile implementate

Proiectul de implementare a soluțiilor oferite de Konica        

Minolta pentru compania GETICA OOH a vizat mai multe 

etape:  

• Scanarea documentelor de la echipamentele Konica            

Minolta, urmată de extragerea datelor relevante din               

contracte și facturi, la nivel de linie de produs, cu ABBYY        

FlexiCapture;

• Verificarea și validarea informațiilor extrase;

• Definirea unui flux de aprobare personalizat pe cerințele 

clientului;

• Implementarea platformei M-Files pentru automatizarea  

proceselor interne și gestionarea facilă a documentelor;

• Integrarea platformei anterioare de management al           

documentelor cu M-Files, utilizatorii având acces la toate 

documentele salvate în trecut;

• Migrarea documentelor relevante din vechea soluție în 

M-Files;

• Configurarea notificărilor automate privind validarea,     

aprobarea sau expirarea contractelor;

• Integrarea soluției pentru semnătură electronică bazată pe 

DocuSign;

• Configurarea aplicațiilor pentru a putea fi accesate din      

Microsoft Azure.

Aplicațiile implementate

• ABBYY FlexiCapture for Invoices;

• M-Files;

• DocuSign.
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Sistemul electronic de gestionare a documentelor implementat cu ajutorul 

soluțiilor ABBYY și M-Files permite gestiunea digitală a conținutului esențial și 

a proceselor de business asociate cu documentele financiar-contabile,            

gestiunea contractelor de vânzări sau achiziții și automatizarea fluxurilor de          

lucru contribuind astfel la creșterea eficienței operaționale, eliberând timp 

prețios pentru a ne concentra pe aspectele critice ale afacerii.

Sistemul implementat reprezintă un nou pas în procesul de digitalizare și        

automatizare, proces început în urmă cu 6 ani alături de Konica Minolta,          

proces care s-a accelerat începand cu anul 2020, proces despre care aș putea 

spune ca este departe a se fi încheiat. 

Este, de fapt, un proces continuu de absorbție a noilor tehnologii care devin 

tot mai accesibile, tehnologii care ne fac viața mai ușoară, care ne ajută să 

obținem mai mult și mai bine cu mai puțin.

Eliza GEDOIU

Chief Financial Officer, GETICA OOH
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PROVOCĂRI
 ɢ Durata mare de timp necesară pentru introducerea manuală a datelor din facturi și contracte în 

sistemul de gestiune existent;

 ɢ Gestionarea anevoioasă a fluxurilor de aprobare pentru facturi;

 ɢ Generarea greoaie a rapoartelor;

 ɢ Timp îndelungat pentru semnarea contractelor cu partenerii.

SOLUȚIA
 ɢ Implementarea unei soluții automate de extragere a informațiilor din facturi și contracte;

 ɢ Implementarea fluxurilor de aprobare pentru facturile procesate în prealabil;

 ɢ Dezvoltarea soluției de management al documentelor bazată pe platforma M-Files, ce permite lucrul 

colaborativ pe contracte, acte adiționale și anexe, cât și stocarea documentelor procesate în prealabil 

cu ABBYY FlexiCapture;

 ɢ Implementarea fluxurilor de aprobare în care fiecare utilizator cu drepturi de acces își aduce aportul la 

definirea variantei finale a contractului;

 ɢ Modalitate simplificată de căutare a informațiilor din facturi, contracte și, implicit, a documentelor 

asociate; 

 ɢ Generarea de notificări automate de aprobare, revizuire sau expirare, specifice lucrului cu documentele 

contractuale;

 ɢ Crearea de rapoarte specifice lucrului cu contractele, necesare atât la nivel de management, cât și 

pentru utilizatorii avizați;

 ɢ Implementarea unei soluții de semnătură electronică pentru eficientizarea timpului necesar semnării 

contractelor, cât și reducerea semnificativă a costurilor de curierat sau pentru tipărirea documentelor.

BENEFICII
 ɢ Importul automat al documentelor digitale în aplicație;

 ɢ Acces securizat la informațiile din facturi și contracte;

 ɢ Extragere automată a datelor din facturi și contracte;

 ɢ Regăsire rapidă a documentelor în M-Files;

 ɢ Notificări automate de scadență a contractelor;

 ɢ Fluxuri de aprobare ce permit o vizualizare transparentă a procesului de aprobare;

 ɢ Istoric al versiunilor contractelor, cu vizibilitate asupra comentariilor fiecărei persoane implicate;

 ɢ Rapoarte specifice pentru fiecare categorie de contract;

 ɢ Semnătură digitală pentru eficientizarea timpului necesar semnării contractelor;

 ɢ Găzduirea în Microsoft Azure a aplicațiilor, fără investiții în infrastructura fizică.
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