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M-FILES
PRACUJ ZDALNIE Z
DOWOLNEGO MIEJSCA
Transformacja cyfrowa jest cały czas w toku – zaawansowane technologie, czynniki
ekonomiczne, nowoczesny styl życia promują oraz napędzają erę mobilności, w której
zdarzają się czasem sytuacje, gdy praca musi zostać wykonana poza biurem. System
M-Files to opłacalne i bezpieczne rozwiązanie umożliwiające właściwe zarządzanie
zapleczem organizacyjnym oraz działaniami podejmowanymi poza tradycyjnym
miejscem pracy. M-Files pomaga w zwiększeniu przejrzystości i wydajności działań
w obszarze księgowości, zobowiązań płacowych, zasobów ludzkich, jak również
zarządzania projektami, aktywami, umowami pracowniczymi oraz relacjami
z klientem.
Dostęp do treści w każdym czasie, miejscu i za pomocą dowolnego urządzenia
Dużo podróżujesz? Potrzebujesz dostępu do dokumentów i różnego rodzaju treści w momencie, gdy jesteś
poza biurem i nie masz dostępu do internetu? A może potrzebujesz zdobyć lub przedłożyć rachunek za
biznesowy obiad, szybko przedstawić klientowi zaktualizowaną wersję oferty cenowej lub zatwierdzić
swoim elektronicznym podpisem najnowszą wersję firmowych instrukcji operacyjnych? Aplikacje mobilne
M-Files zapewnią ci szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, a co za tym idzie utrzymanie
płynności pracy w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

45%

Zaledwie
pracowników posiada
możliwość edytowania
dokumentów na urządzeniu
mobilnym.
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ZARZĄDZAJ INFORMACJAMI
ZA POMOCĄ JEDNEGO
SYSTEMU
M-Files to platforma najnowszej generacji, umożliwiająca inteligentne zarządzanie
informacjami. Jest to s ystem znacząco zwiększający jakość i efektywność
prowadzonego biznesu poprzez pomoc w skutecznym przechowywaniu, znajdowaniu
oraz użytkowaniu wszelkiego rodzaju informacji. Dzięki M-Files możliwa jest
automatyzacja firmowych procedur, na przykład takich jak proces zatwierdzania faktur.
System zapewnia spójność oraz najwyższą staranność i rzetelność działań
podejmowanych na każdym etapie danego procesu. Co więcej, można również
użytkować go w trybie mobilnym.
Pełny przegląd danych
M-Files to pierwsze na świecie rozwiązanie, dzięki któremu użytkownicy mogą w spójny sposób zarządzać
informacjami znajdującymi się w różnych systemach bez konieczności migracji danych.
W znacznym stopniu przekłada się to zaś na jakość interakcji użytkowników z owymi informacjami. Tradycyjne
namnażanie silosów informacyjnych ustępuje miejsca jednemu, kompletnemu systemowi umożliwiającemu
pełny przegląd wszystkich danych. Wszystkie informacje, niezależnie od tego, czy są to nieustrukturyzowane
dokumenty lub dane aplikacyjne, udostępniane są użytkownikom we właściwym formacie i wersji bez względu
na system lub bazę danych, w której się znajdują.
Platforma M-Files umożliwia osobom pracującym zdalnie dostęp do wszelkich niezbędnych informacji bez
konieczności przeprowadzania skomplikowanych i ryzykownych migracji danych. Nie oznacza to jednak braku
możliwości migrowania danych. Jest to rzecz jasna możliwe na późniejszym etapie użytkowania systemu.
Nie ma natomiast naglącej potrzeby podejmowania tego typu działań. Dzięki M-Files możliwe jest jednolite
i sprawne korzystanie ze wszystkich powiązanych ze sobą źródeł informacji, czemu służyć ma chociażby łatwy
w obsłudze pulpit, a także nowoczesne aplikacje mobilne.

62%

pracowników
czasami lub zawsze ma trudności
z wyszukiwaniem dokumentów i/lub
traci na to dużo czasu podczas pracy zdalnej

Wyszukiwanie
informacji CZASAMI
może być
WYMAGAJĄCE
i czasochłonne

49%
Źródło: M-Files, Remote Working Document
Management Benchmark Report: “Are Companies
Prepared to Deploy a Remote Workforce?”, 2020

Wyszukiwanie
informacji jest
prawie ZAWSZE
UCIĄŻLIWE i
czasochłonne

13%
38%
Znalezienie
szukanych
informacji jest
SZYBKIE
i PROSTE
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DZIAŁAJ SKUTECZNIEJ
Przepływ pracy

Prawa dostępu

M-Files to elastyczna platforma umożliwiająca
użytkownikom lepszą organizację pracy:
automatycznie generowane metadane mogą
uruchamiać różnego rodzaju procesy, zarządzać
prawami dostępu oraz udostępniać dowolny widok
potrzebnego w danej chwili dokumentu.

M-Files to system, w którym z łatwością można chronić
dane poufne, udzielając dostępu do nich tylko
określonym osobom w firmie. M-Files automatycznie
i dynamicznie zarządza prawami dostępu, zapewnia
bezpieczeństwo danych, a w razie potrzeby nadaje
określonym dokumentom status chronionych.

Z jakimi trudnościami zmagasz się przy przeglądaniu
i zatwierdzaniu dokumentów oraz informacji?
Często muszę zatwierdzać
dokumenty tradycyjnym podpisem
(druk, podpis i skan)

31

Proces przeglądania i zatwierdzania
dokumentów trwa zbyt długo

27

Proces przeglądania i zatwierdzania
dokumentów jest zbyt
skomplikowany

23

Nie zawsze jestem wystarczająco
szybko informowany o konieczności
zatwierdzenia danego dokumentu

21

Nie mam dostępu do dokumentów
za pośrednictwem urządzenia
mobi lnego
Nie napotykam żadnych trudności
podczas procesu zatwierdzania
dokumentów
Moja praca nie wymaga ode mnie
zatwierdzania dokumentów

(65%)

napotyka

trudności przy przeglądaniu,
zatwierdzaniu i podpisywaniu
dokumentów.

20
18
16

Czy w razie konieczności posiadasz możliwość
podpisywania dokumentów zdalnie na urządzeniu
mobilnym?

TAK
26%
NIE
74%

Prawie 2/3 respondentów

Tylko

26%

respondentów posiada
możliwość podpisywania
dokumentów zdalnie na
urządzeniach mobilnych.
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Zgodność z normami

Współpraca

Aplikacja M-Files Mobile umożliwia firmom
podejmowanie działań regulacyjnych poza biurem,
nawet w branżach obwarowanych największą ilością
przepisów. Użytkownicy aplikacji mają w każdej
chwili i w każdym miejscu dostęp do bieżących
danych oraz posiadają możliwość ich przeglądania,
edytowania, udostępniania oraz monitorowania pod
kątem zgodności z normami. Funkcja eSignature
(ePodpis) zintegrowana z aplikacją umożliwia zaś
użytkownikom podpisywanie dokumentów za
pomocą podpisu elektronicznego (zgodność z
przepisami FDA 21 CFR Część 11 oraz Eudralex Tom 4
Załącznik 11).

System M-Files nie tylko usprawnia przebieg
wszelkich firmowych procesów dzięki automatyzacji
przepływu pracy, lecz również sprzyja wewnętrznej i
zewnętrznej współpracy poprzez wykorzystanie
cyfrowych technologii. We współczesnym świecie,
bez względu na miejsce lub ograniczenia czasowe,
jednolita współpraca z pracownikami, dostawcami,
partnerami biznesowymi i akcjonariuszami może być
prawdziwym wyzwaniem.
M-Files umożliwia porządkowanie dokumentów,
emaili czy innych materiałów według ich
przynależności do danego projektu, etapu jego
realizacji, klienta, właściciela lub na podstawie innych
kryteriów, nawet wówczas, gdy oznacza to przepływ
dużej ilości danych.

System M-Files ułatwia proces przekazywania
danych, zwiększa jakość współpracy oraz uwydajnia
wszelkie działania związane z prowadzeniem biznesu.
Jest to bardzo wartościowe rozwiązanie dla każdej
firmy, w pozytywny sposób wpływające na jej
interakcję z biznesowymi partnerami i
akcjonariuszami.
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M-FILES – PRZETARCIE
SZLAKÓW NA DRODZE
KU MOBILNEJ PRZYSZŁOŚCI
Zawsze na bieżąco

Rozliczanie faktur

System M-Files posiada funkcję kontroli edycji,
dzięki której użytkownik ma zawsze dostęp do
najnowszej wersji danego dokumentu, nawet za
pośrednictwem aplikacji M-Files Mobile. Z
łatwością może on również sprawdzić, jakie
zmiany zostały naniesione w dokumencie, kto je
naniósł i kiedy. Dzięki M-Files nie musisz zatem
martwić się nieaktualnymi dokumentami lub
samemu męczyć się z sortowaniem rozlicznych
edycji tego samego dokumentu.

Korzystaj z możliwości automatycznego
monitorowania procesu przeglądania i zatwierdzania
faktur, jak również innych finansowych procesów

Wspomaganie szerokiego zakresu działań
biznesowych
Kolejną wielką zaletą platformy M-Files jest to, iż ma
ona wiele różnych biznesowych zastosowań. Za jej
pomocą można monitorować i zarządzać danymi w
rozmaitych celach i na licznych płaszczyznach, takich
jak Zasoby Ludzkie, fakturowanie, zarządzanie
projektami, zgodność z normami, itd. Firmy mogą
dostosować system do swoich potrzeb i zintegrować
go ze swoimi własnymi systemami, upewniając się
tym samym, że dane są zarządzane we właściwy i
pożądany sposób. M-Files to perfekcyjne i ciągle
ulepszane rozwiązanie, idealny towarzysz na Twojej
drodze ku mobilnej przyszłości.

Księgowość
Zarządzaj fakturami, rachunkami, zamówieniami,
zleceniami zakupu, sprawozdaniami finansowymi
i dokumentacją podatkową w celu zwiększenia
wydajności operacyjnej i minimalizacji ryzyka.

w celu upewnienia się, czy wszystkie faktury są
opłacane w terminie.

Zarządzanie dokumentacją firmową
Zarządzaj swoją firmową dokumentacją bez względu
na jej rozmiar lub pochodzenie. Udostępniaj dane
wszystkim właściwym działom i pracownikom.

Jakość i zgodność z normami
Jeśli prowadzisz biznes w branży obwarowanej
licznymi przepisami, system M-Files może pomóc ci
w zarządzaniu procesami audytowymi,
standardowymi procedurami operacyjnymi,
raportami nieprawidłowości, jak również działaniami
korygującymi i zapobiegawczymi.

Automatyzacja sprzedaży i działań
marketingowych
Skorzystaj z możliwości integracji platformy
M-Files z systemem CRM w celu stworzenia powiązań
z kluczowymi materiałami, takimi jak oferty
sprzedażowe, prezentacje, umowy, materiały
reklamowe, faktury, cenniki i emaile.
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Zarządzanie cyklem życia umów

Zarządzanie dokumentami

Uporządkuj wszystkie firmowe umowy, abyś miał
pewność, że określone osoby mają szybki dostęp do
właściwej wersji danej umowy w dowolnym miejscu i
na dowolnym urządzeniu.

Umożliwiaj użytkownikom natychmiastowy dostęp z
dowolnego urządzenia do właściwej wersji
określonych dokumentów, unikając przy tym
duplikowania poszczególnych treści.

Zasoby ludzkie

Zarządzanie danymi

Manage and track recruitment, training, p Zarządzaj
procesami naboru, szkolenia i oceny pracowników,
kontroluj ich zarobki i dodatkowe świadczenia w celu
maksymalnego zwiększenia wydajności pracy. Chroń
krytyczne i poufne dane.

Zarządzaj danymi od momentu ich utworzenia do
ich końcowej archiwizacji i utylizacji.

Zarządzanie projektami
Określaj jasne i proste zasady pracy, wyznaczaj
ostateczne terminy realizacji poszczególnych zadań
w celu usprawnienia procesu kompleksowego
zarządzania danym projektem.
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