
Zwiększamy  efektywność  
firm, wdrażając  inteligentny 
proces obiegu dokumentów 
oparty na automatyzacji 
i robotyzacji.
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Według badania AIIM 92% wszystkich 
pracowników biurowych chciałoby 
korzystać z nowoczesnego systemu 
zarządzania dokumentami.

W dobie pracy hybrydowej konieczna stała się 
możliwość pozyskiwania dokumentów z dowolnego 
miejsca w każdej chwili. W odpowiedzi na potrzeby 
biznesu zaprojektowaliśmy Vario.SmartDocs. 

Przejrzysty interfejs

Przetestuj za darmo 
wersję demo!

Uporządkuj dokumentację 
w swojej organizacji!

Zorganizuj dokumenty na stanowiskach 
w Twojej firmie, skorzystaj z możliwości 
współdzielenia i gromadzenia dokumen-
tów w organizacji.

Bądź o krok przed wszystkimi i unowo-
cześnij sposób w jaki pracujesz! 

W codziennej pracy zdarza się, że utworzo-
ny dokument przechodzi wiele wersji, 
podczas których cenne dane mogą zostać 
utracone. Poznaj efektywny system do 
przechowywania i wyszukiwania danych. 
Zwiększ potencjał współpracy i ulepsz 
przepływu pracy. 

Vario.SmartDocs umożliwia przechowywa-
nie i udostępnianie dokumentów elektro-
nicznych. Nie musisz więcej martwić się 
o kwestie bezpieczeństwa dotyczące 
Twoich dokumentów. Dodatkowa funkcjo-
nalność nadawania uprawnień w systemie, 
pozwala na wgląd do dokumentów pouf-
nych wybranym współpracownikom. Dzięki 
temu w dowolnym momencie mogą pobie-
rać istotne dokumenty potrzebne do pracy.

Zminimalizuj opóźnienia w poszukiwaniu 
dokumentów o najwyższym priorytecie 
dla firmy. 

Wyszukiwanie dokumentów

Organizacja struktury 
dokumentów

Archiwum dokumentów

Osługa .docx, .pdf, .jpg .zip, .xls, 
.gif, .png, .html 

Publikowanie do .pdf

Kontrolowane udostępnianie 
dokumentu na zewnątrz



Przetestuj za darmo 
wersję demo!

Nadaj tempo swojej firmie, zwiększ produktywność i oszczędź czas!

Badanie Deloitte wykazało, że organizacje, 
które przyjęły RPA, odniosły sukces 
w zakresie poprawy zgodności (92%), 
lepszej jakości/dokładności (90%), 
zwiększenia produktywności (86%) 
i redukcji kosztów (59%).

Robotic Process 
Automation (RPA) to technologia 

umożliwiająca automatyzację ustrukturyzowa-
nych, powtarzalnych i rutynowych czynności 

biurowych, wykonywanych przez Twoich 
pracowników z użyciem myszki i klawiatury 

w jakimkolwiek systemie IT.

Wychodzimy naprzeciw potrzebom towarzyszącym pracy zdalnej czy hybrydowej – 
Vario.SmartDocs umożliwia łatwy dostęp do plików i dokumentów oraz ich udostęp-
nianie przez użytkowników zdalnych. 

Z Vario.SmartDocs wyeliminujesz ryzyko zagubienia dokumentów. Zwiększy się wydaj-
ność zasobów, a proces zarządzania dokumentami zostanie zautomatyzowany, dzięki 
czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze. 

Wyznacz z nami drogę do sukcesu. Wspólnie wyeksponujemy potencjał Twojej firmy. 
Nie stój w miejscu – już czas na innowacyjne rozwiązania.

W odróżnieniu od innych rozwiązań dostępnych na rynku Vario.SmartDocs podnosi 
wydajność pracy, pozwalając skoncentrować się na najważniejszych zadaniach dla 
Twojego biznesu. Dzięki naszemu rozwiązaniu zwolnisz miejsce na Twoim biurku i ogra-
niczysz liczbę dokumentów papierowych. 

Vario.SmartDocs został 
stworzony jako odpowiedź 
na rzeczywistość biznesu

Wybór odpowiedniego systemu zarządzania doku-
mentami dla Twojej firmy ma kluczowe znaczenie. 
Naszym priorytetem jest badanie potrzeb Twojej 
firmy, aby wspierać jej rozwój. 



Przestuj za darmo 
wersję demo!

Uporządkowana obsługa typów 
plików

Jeżeli Twoja praca wiąże się z obsługiwaniem 
różnego rodzaju plików, Vario.SmartDocs  
obsłuży wymagane typów plików .docx, .pdf, 
.jpg .zip, .xls, .gif, .png, .html.

Wypróbuj przejrzysty interfejs 

Dla zwiększenia użyteczności stworzyliśmy 
przyjazny wygląd okna głównego. Intuicyjne 
menu pozwoli efektywnie korzystać ze wszyst-
kich funkcji systemu.

Wyszukuj dokumenty jednym 
kliknięciem

Pilne wyszukiwanie dokumentów jest często 
pracochłonne i stresujące. Usprawnij wyszuki-
wanie, eliminując proces zmudnego odszukiwa-
nia tekstu dokumentu. 

Zorganizuj swoją strukturę
dokumentów 

Zaprojektuj zasady zarządzania dokumentami 
zgodnie z potrzebami biznesowymi. Twórz 
foldery i podfoldery. Importuj dokumenty 
w formie elektronicznej, również ich niestandar-
dowe typy oraz dodawaj powiązane metadane. 

Uporządkuj archiwum 
dokumentów
Dzięki elektronicznej archiwizacji skrócisz czas 
odnalezienia dokumentów, zredukujesz koszty 
związane z drukowaniem i papierową archiwiza-
cją, zapewnisz bezpieczeństwo, a przede wszyst-
kim zwiększysz efektywność pracy. 
Stwórz własną strukturę archiwizowanych doku-
mentów i skorzystaj z możliwości dostępu do 
nich w jednym miejscu.

Wypróbuj wersję demo i poznaj 
możliwości Vario.SmartDocs!

Bądź smart i skontaktuj się z nami!

Docuso�t sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 220
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@docuso�t.pl
tel. 33 810 57 75

docuso�t.pl


