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Hitta ditt innehåll snabbare
Håll reda på dokumentversioner
Automatisera kontorsarbetet
Spara tid och pengar

TOSHIBA INFORMATION MANAGEMENT

Toshiba Information Management hjälper dig att automatisera dokumenthanteringen på ett enkelt och effektivt sätt. Informationen servar dig snarare än tvärtom.
Tjänsten bygger på mjukvaran M-Files som med hjälp av
artificiell intelligens analyserar, kategoriserar och taggar
information automatiskt.
Dokumenthantering är sällan kärnverksamheten i en
organisation. Ändå spenderar anställda många timmar på
att leta efter rätt dokument. Problemet blir ofta känt när
en informationsägare eller annan beslutsfattare inser den
verkliga omfattningen av problemet.
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version finns i nätverksmappen, en annan i din e-post,
en tredje är sparad lokalt på någon annans desktop och
så vidare. Med Toshiba Information Management har du
alltid en enda version av ett dokument. Alla arbetar med
samma version och versionshistorik sparas automatiskt.
ERBJUDER ROLLBASERADE ANVÄNDARRÄTTIGHETER
Inom alla verksamheter måste man kunna se till att vissa
personer har tillgång till vissa dokument. Rättigheter i
Toshiba Information Management kan baseras på till
exempel arbetsroll, dokumenttyp, projekt, aktuellt
ärende eller arbetsflöden. När förändringar sker inom
organisationen eller arbetsgrupperna ändras också
behörigheterna automatiskt. Dokument är därmed alltid
tillgängliga för rätt personer.
DOKUMENTHANTERING ÄR BARA BÖRJAN
Även om dokumenthantering är nödvändig för företagets framgång är det bara början. Toshiba Information
Management tar dig betydligt längre än så. Du kan hitta,
hantera och dela dokument och annan information som
härrör projekt, kvalitetsavvikelser och revisionsresultat
över alla system och register samt använda vilken plattformstruktur som helst: lokalt, moln eller hybrid.
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STÖD FÖR ALLA TYPER AV DOKUMENT – ÄVEN E-POST
Toshiba Information Management fungerar med alla
dokumentformat, allt från Microsoft Office, SharePoint
och Salesforce till de vanligaste bildformaten och AutoCAD-filerna. Det kan användas från vilken enhet som
helst, i molnet, lokalt eller som en hybridlösning.
ARBETA ALLTID MED DEN SENASTE VERSIONEN
I en traditionell mappbaserad miljö kan versionshantering
av dokument ge upphov till många missförstånd. En
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AUTOMATISERA TIDSKRÄVANDE DOKUMENTFLÖDEN
Mängden information i ett företag fördubblas i genomsnitt vartannat år. Med Toshiba Information Management
kan du göra inställningar för automatiska arbetsflöden
(Workflows) som stöttar dina affärsprocesser och hjälper
dig att hantera all denna information.

Toshiba Information Management hjälper dig att:
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Minska pappersförbrukningen
Hitta ditt innehåll snabbare
Hålla reda på dokumentversioner
Lägga arbetsflöden till ditt innehåll
Hitta innehåll baserat på vad det är, i stället
för var det är lagrat

Toshiba Tec Nordic AB
Box 1488, 171 28 Solna
Besöksadress:
Frösundaviks allé 1, 169 70 Solna
Telefon
+46 8 734 46 00

Together Information är Toshibas vision för hur individer och organisationer skapar,
spelar in, delar, hanterar och visar idéer och information.
Visionen baseras på vår tro att riktigt framgångsrika organisationer är de som
kommunicerar sin information på det effektivaste sättet.
Vi gör det möjligt, tack vare en integrerad portfölj av industrispecifika lösningar som
alla speglar Toshibas engagemang för vår planets framtid.

Webbplats
www.toshibatec.se
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