
Spravujte  své dokumenty digitálně, spolupracujte na 
nich se svými kolegy, schvalujte a podepisujte je na dál-
ku, mějte neustále bezpečný přístup ke všem aktuálním 
podnikovým datům, a to vše v souladu s legislativou...

Neztrácejte čas a peníze...štěstí přeje 
připraveným!

S naším řešením získáte:

> profesionální systém na správu dokumentů (DMS)

> vyšší pracovní efektivitu

> jedno centrální/důvěryhodné úložiště pro elketro-
nické dokumenty

> rychlý přístup k datům odkudkoliv

> standardizované dms řešení nebo pokročilé řešení dle individuálních požadavků

> rychlé nasazení

> řešení v souladu s legislativou

> hotové řešení pro typizované agendy (smlouvy, objednávky, faktury)

> flexiblitu nasazení – cloudové či on-premise řešení

Dnes jsou profesionální nástroje pro práci s dokumenty dostupné i pro střední či malé organiza-
ce. Není třeba velkých investic do IT infrastruktury. V aktuální situaci, více než kdy dříve, dopo-
ručujeme zvážit využití cloudových služeb.

Vaše výhody s přechodem na cloud:

Digitální kancelář – pracujte kdykoliv 
a odkudkoliv – ať jste doma, na 
cestách, v kanceláři či  karanténě... 

> www.ixtent.com

from documents to value
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Výhody cloudového řešení: 

 > rychlé nasazení a start užívání

 > úspory vstupních investičních i personálních nákladů

 > finanční flexibilita a optimalizace cashflow (investiční náklady se dají 
transformovat do provozních)

 > data v bezpečí a pod plnou kontrolou

 > služby permanentně dostupné odkudkoliv

 > škálovatelné a variantní řešení (privátní, veřejný či firemní cloud)

Svěřte se do rukou zkušeného specialisty, máme za sebou 17 let praxe, více než 500 pro-
jektů, 300 zákazníků ve 27 zemích světa, buďte naším dalším spokojeným zákazníkem...

Ještě váháte?
Kontaktujte nás pro více informací, modelovou nabídku či reference z Vašeho oboru!

Řešení pro VÝROBU, Řešení pro FINANCE, Skenovací služby

Naše reference:
Cloudová řešení:    DMS řešení:

Kompletní výčet referencí našich spokojených zákazníků

 > sales@ixtent.com  > +420 222 363 653  > www.ixtent.com

Napište si  
o další informace 

Nebo nám 
zavolejte na

Více
o nás na

Více o cloudových řešeních   

Více o nás   

Mám zájem o více informací    

https://www.ixtent.com/cs/files/kampane/letak-cloud.pdf
https://www.ixtent.com/o-spolecnosti/profil_spolecnosti.html
https://www.ixtent.com/o-spolecnosti/kontakty/ixtent-s-r-o.html
https://www.ixtent.com/cs/files/kampane/letak-vyroba.pdf
https://www.ixtent.com/cs/files/kampane/letak-finance.pdf
https://www.ixtent.com/cs/files/kampane/letak-scanning.pdf
https://www.ixtent.com/reference.html

