DOKUMENTHANTERING
OCH ARBETSFLÖDEN
Den goda funktionaliteten och höga användarvänligheten
i Drivve | DM gör det möjligt att hantera dokumentprocesser på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt.

DRIVVE | DM
Drivve | DM är ett browserbaserat dokumenthanteringssystem (DMS) som ger
dig omfattande funktionalitet med möjligheter till hög sekretess och säkerhet
genom ett intuitivt och enkelt användargränssnitt. Drivve | DM hjälper
verksamheten att arbeta ännu mer effektivt och skapar full kontroll
av dokumentprocesserna.

Produktivitet
• Hitta dokument snabbt och effektivt
• Automatisera manuella och minska fel i dokumentprocesser
• Förbättra lagarbetet genom tydliga arbetsflöden
• Höja effektiviteten av affärsprocesser framförallt inom områden
som redovisning, inköp och försäljning

Kostnadsreducering

Användarvänlighet

• Minimalt behov av utbildning och support

• Uppleva en enkel och elegant användarplattform

• Reducera porto och distributionskostnader för dokument

• Snabb och enkel installation & konfiguration

• Undvik påminnelseavgifter!

• Intuitiv filstruktur och administration

• Pappersarkivet minskas väsentligt

• Smidig integrering till Microsoft Office®

• Använd Drivve | DM Cloud för lägre kostnader för infrastruktur

• Komplett lösning som även inkluderar databasen

Säkerhet & dataskydd

Verksamhetsnytta

• Rättighets- och användarhantering i flera nivåer

• Förbättra återkopplingstid till kunder – kom åt rätt

• Omfattande loggning av alla genomförda ändringar

information snabbt

• Kontrollerat tillgång till viktig information

• Enkel administration och organisering av dokument

• Uppfyller krav som ställs inom General Data Protection Regulation

• Snabbare hantering av interna dokument och korrespondens

• Uppfyller kraven enligt andra regelverk som SarbOx, m.m.

• Minska tiden att leta efter dokument signifikant

Samarbete
• Dina dokument alltid tillgängliga – var du än befinner dig
• Dela information och arbetsflöden inom hela teamet
• Dela dina dokument online genom Drivve | DM
• Drivve | DM appar för Android® och Apple® iOS
• Gästlicenser för tillfälliga projektmedarbetare och revisorer

DRIVVE | DM

Dokumenthantering

Arbetsytor

• Utnyttja flexibla, komplexa lagringsstrukturer

• Länka till dokument som ex. projekt och HR filer

• Länka arkiverade dokument till filer och projekt

• Skapa tillfälliga arbetsytor för HR, kunder eller produkter

• Versionshantering och in- och ut checkning för dokument

• Länka dokument till olika arbetsytor

• Stöd för dina dokuments hela livscykel: Från att skapa till att arkivera

• Ställ in startdatum, identifiera status och använd underytor.

och radera dokument.

• Allokera processer och arbetsflöden till arbetsytorna

Dokumentinsamling

Söka & hitta

• Enkel migrering av lagrade dokument på servern

• Fulltextsökning och kontextorienterad sökmotor

• Skanna dokument med Drivve | Image direkt till arkivet

• Kombinera flera begrepp och fältinnehåll i en sökning

• Smidig integration i Microsoft Office®

• Spara de vanligaste sökmotorkombinationerna

• Ladda ner dokument om Drivve | DM på plattformen

• Skapa olika vyer av dina dokument

• Stödja dokument i alla storlekar och i alla format

• Sök dina ärenden med länkade dokument

Workflow

Bokföring

• Skapa snabba och enkla Workflow-mallar

• Administrera konton, kostnadsställen och projekt

• Automatisk start och styrning av processer

• Enkelt att dela på kostnader

• Flexibel anpassning och modifiering av Workflow

• Administration och hantering av kvitton

• Leta upp och följ pågående processer

• Exportera information till andra system för vidare arbete

• Dela dokument med intern och extern personal

• Säkra processen med rätt behörigheter

Drivve Ekosystem.
Drivve erbjuder ett innovativt komplett ekosystem av kraftfulla, användarvänliga lösningar
som får dokumentbaserade affärsprocesser bli effektivare och bättre. Lösningarna optimerar
hela flödet från insamling, bearbetning av dokument, hantering av dokumentflöden och
arkivering till utskrifter.
DRIVVE | IMAGE för Skanning, Datafångst och Distribution
Drivve | Image förenklar digitalisering och dokumentdistributionen i verksamhetens
dokumentflöden. Drivve | Image är ett enkelt och anpassningsbart verktyg för automatisering
av digitalisering och distribution av dokument på säkert sätt. Med Drivve | Image blir en
multifunktionsprinter en fullödig arbetsstation som sparar tid, minskar fel och förbättrar
affärsprocesserna.
DRIVVE | DM för Dokumenthantering och arbetsflöden
Drivve | DM är ett browserbaserat dokumenthanteringssystem (DMS) som ger dig omfattande
funktionalitet med möjligheter till hög sekretess och säkerhet genom ett intuitivt och
enkelt användargränssnitt. Drivve | DM hjälper verksamheten att arbeta ännu mer effektivt
och skapar full kontroll av dokumentprocesserna. Nyckelfunktioner omfattar bland annat
hantering av arbetsflöden, dokumentarkiv, gallring och regelbaserade processer.
DRIVVE | PRINT för Printhantering
Drivve | Print är ett system för utskriftshantering som hjälper verksamheten att nå
kostnadsbesparingar och samtidigt skapa en printfunktion som är enkel och flexibel
för användaren. Drivve | Print omfattar bland annat, övergripande kontroll och statistik,
rapportverktyg, regelbaserade utskrifter, pull print med autentisering, mobila utskrifter
samt gästutskriftsfunktion.
Ekosystemet av integrerade dokumentlösningar förenklar och effektiviserar
dokumentprocesser och gör att organisationer av alla storlekar kan minska kostnader och
förbättra sin verksamhet.
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