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DOCSVAULT Doküman Yönetim Sistemi

Docsvault, kurumların belgelerini en etkin 
biçimde arşivlemelerini, yönetmelerini 

ve ihtiyaç duyduklarında hızlı bir şekilde 
erişebilmelerini sağlayan doküman yönetim 

sistemidir.

Docsvault ile dijital ortama geçirilen 
belgeler, stok, kırtasiye ve iş gücü gibi
birçok kaybın önüne geçerken, başarılı 
bir belge arşiv sisteminin kullanılması,

belgeye ve dolayısıyla da bilgiye 
erişim süresini kısaltır.
Bu da personelinize dolayısıyla da 
firmanıza zaman kazandırmış olur.
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ÖZELLİKLER

bazen bulmak için saatler harcadığınız 
belgelerinizi alın,

DocsVault’un entegre OCR 
okuyucusunu kullanarak tarayıcınızda 

taratın ve dijital ortama aktarın

Tebrikler!
Tüm belgeleriniz artık bilgisayarınızda.

Ofisteki kağıt karmaşasından nasıl kurtulursunuz?

1. Her yerden dokümanlara erişim

2. Hızlı belge önizleme

3. Web erişimi

4. Dahili PDF düzenleyici

5. Harici klasör izleme

6. Otomatik iş akışı

7. Görev takibi merkezi

8. Uzak ofis erişimi

9. OCR ile tam metin arama

10. Kırılımlı belge ilişkilendirme

11. Veysiyon kontrolü

12. Dijital imza

13. Detaylı raporlama

14. Çok sıkı güvenlik

15. API entegrasyonu

16. Son yapılan işlere hızlı erişim

17. MS Office Entegrasyonu

18. Hazır klasör şablonları

19. Hazır dosya şablonları

20. Detaylı ve esnek belge profilleri

21. Otomatik belge imha sistemi

22. Dahili ve toplu tarama arayüzü

23. Genel paylaşım linkleri

24. Otomatik e-posta arşivleme

25. E-posta bildirimleri ve uyarıları

26. Belge görev hatırlatmaları

27. Barkod ve bölgesel OCR

28. Detaylı aktivite loglama

29. Esnek lisanslama modelleri

30. Active directory entegrasyonu

31. Esneklik

32. Otomatik yedekleme

33. Otomatik geri yükleme

Heryerden 
dokümanlara erişim

Docsvault Web Arayüzü 
kullanarak istediğiniz 
her yerden çalışabilme 
özgürlüğü kazanın. 
Belgelerinizin tüm 
versiyonlarını iş yerinizdeki 
sunucunuzda güvenle 
tutarken onlara dünyanın
her yerinden basit bir 
tarayıcı vasıtasıyla erişin.

Dahili PDF düzenleyici

Dahili PDF editörü 
sayesinde dijital ortamda 
hazırlanmış .pdf uzantılı 
dokümanlarınızı rahatlıkla 
düzenleyebilirsiniz. 
Tarama yoluyla gelen 
.pdf dokümanlarınıza ise 
sadece ekleme veya silme 
yapabilirsiniz.

OCR ile tam metin 
arama

Docsvault OCR modül 
sayesinde taradığınız 
evraklar da aranabilir 
metinler haline geliyor. Bu 
sayede tarayarak sisteme 
attığınız evraklar üzerinde 
de rahatlıkla arama 
yapabiliyorsunuz. 
Ayrıca aradığınız metni 
rahat görebilmeniz için sarı 
renk ile işaretler.

MS office entegrasyonu

Docsvault office 
entegrasyonu sayesinde 
hazırlamış olduğunuz tüm 
belgeleri direkt olarak 
Docsvault’a kaydet diyerek 
atabilirsiniz. Bu da hızınıza 
hız katacak bir özelliktir.


