Ηλεκτρονική Διαχείριση & Διακίνηση Εγγράφων
σε Φορείς Έρευνας & Εκπαίδευσης
Πλατφόρμα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου Πάπυρος
Αντιμετωπίστε τις ανάγκες Διαχείρισης Εγγράφων και Ροής Εργασιών του φορέα σας,
μετατρέποντας την έντυπη πληροφορία σε ψηφιακή μορφή και επιλύστε τα καθημερινά σας
προβλήματα γρήγορα, απλά και αποτελεσματικά με χρήση της πλατφόρμας Πάπυρος της Modus.

Το πρόβλημα

Απώλεια σημαντικού χρόνου
των διοικητικών στελεχών για
συγκέντρωση πληροφοριών,
παρά για λήψη αποφάσεων

Δυσκολία ανεύρεσης μεγάλου
ποσοστού των επιχειρησιακών
εγγράφων, τοποθετημένων σε
λάθος σημείο

Αυξημένο λειτουργικό κόστος
φυσικής διακίνησης εγγράφων,
παραγωγής αντιγράφων και
συντήρησης χώρων αποθήκευσης

Η λύση
Διαχειριστείτε τα έγγραφά σας ηλεκτρονικά, καταργώντας τη φυσική διακίνηση χαρτιού (paperless office),
με την υιοθέτηση του συστήματος Πάπυρος, απολαμβάνοντας τα παρακάτω οφέλη:
Άμεση πρόσβαση σε έγγραφα και διαδικασίες, τηρώντας τους απαιτούμενους χρόνους
διεκπεραίωσης και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας
Εύκολη αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων, με χρήση πολλαπλών συνδυασμών κριτηρίων,
οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε
Δραστική μείωση λειτουργικού κόστους, χάρη στη σημαντική μείωση αναλωσίμων, εξόδων
διακίνησης και αποθηκευτικών χώρων
Απλοποίηση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, για ελαχιστοποίηση λαθών και
απώλειας εγγράφων
Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ψηφιακές υπογραφές, τηρώντας κανόνες ασφαλείας και
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση των χρηστών
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Πώς το επιτυγχάνετε;
Ο Πάπυρος διαθέτει λύσεις για πλήθος εφαρμογών ενός φορέα εκπαίδευσης, όπως:


Διαχείριση Αλληλογραφίας με ψηφιακές υπογραφές: Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και ψηφιακή διακίνηση με ηλεκτρονικές
υπογραφές. Άμεση και εύκολη διασύνδεση με Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.



Διαχείριση Συνεδριάσεων (Διοικητικών Συμβουλίων, Συλλογικών Οργάνων): Παρακολούθηση
και τυποποίηση του κύκλου ζωής μιας συνεδρίασης και των συνοδευτικών της εγγράφων
(εισηγήσεις, θέματα, ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά κ.α.).



Διαχείριση Αιτημάτων: Αυτοματοποιημένη διαχείριση και παρακολούθηση των αιτημάτων
πολιτών, φοιτητών, ερευνητών κ.α. και άμεση διεκπεραίωση αυτών.



Διαχείριση Αρχείου Διαγωνισμών και Συμβάσεων: Οργανωμένη τήρηση και παρακολούθηση
ενός διαγωνισμού ή μιας σύμβασης και αυτοματοποίηση υφιστάμενων διαδικασιών.



Ψηφιοποίηση Ενεργού ή Ιστορικού Αρχείου: Μετατροπή της έντυπης πληροφορίας σε ψηφιακή
μορφή, διασφάλιση της ακεραιότητας των πρωτότυπων εγγράφων και εξοικονόμηση
αποθηκευτικού χώρου (φάκελοι προσωπικού, φάκελοι φοιτητών κα).

Γιατί Πάπυρος;
Συνοπτικά, τα σημεία υπεροχής της προτεινόμενης λύσης είναι τα εξής:

Πληρότητα λύσης

Εντοπιότητα

Απόσβεση Επένδυσης

Υποστήριξη

Από οποιαδήποτε συσκευή,
οποιαδήποτε ανάγκη
Διαχείρισης Εγγράφων

Άμεση προσαρμογή
σε εξειδικευμένες
υλοποιήσεις

Χαμηλό Κόστος Υλοποίησης
(TCO), Γρήγορη Απόσβεση
(ROI)

Αδιάλειπτη υποστήριξη
των πελατών μας
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