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Organizaþiile sunt preocupate mai
mult ca niciodatã de managementul
documentelor. Mai mult de 80%
din informaþia dintr-o organizaþie
este informaþie nestructuratã.
Datoritã exploziei acestei infor-
maþii, organizaþiile au nevoie de
soluþii ºi strategii pentru a le
ajuta la controlul ºi transformarea
acesteia într-un atu, transfor-
marea riscului într-o oportunitate
ºi reducerea costului utilizãrii
informaþiei.

S
oluþiile SOBIS de Managementul
Documentelor au fost dezvol-
tate începând cu
anul 1995 când
firme precum ABB

ºi Alstom s-au lovit, în
proiectele lor de: lipsa vizi-
unii de ansamblu asupra
informaþiilor unui proiect, de
integrarea greoaie a infor-
maþiilor ºi de dificultãtile de
accesare a acestora ºi pier-
derea de timp la distribuirea
ºi regãsirea informaþiilor.
Soluþiile noastre eliminã
toate aceste inconveniente
ºi oferã clienþilor posibili-
tatea de gestionare a docu-
mentelor de-a lungul ciclului
de viaþã al acestora, de la
conceptie la creare, arhivare, indexare,
recuperare, stocare, ceea ce duce la efi-
cientizarea work flow-ului. În toatã aceastã
perioadã, soluþia noastrã PIRS (Project
Information Retrieval System) a evoluat
continuu (prin upgrade-uri anuale) deve-
nind o soluþie modernã, simplã ºi com-
pletã care acoperã majoritatea cerinþelor
beneficiarilor noºtri, fiecare client primind
o variantã personalizatã, în funcþie de
necesitãþile ºi modul sãu de lucru.

Ceea ce caracterizeazã cel mai bine
soluþiile software ale SOBIS este faptul
cã transpune electronic modul de lucru
clasic cu documentele, aducând astfel
avantajele muncii în echipã, transpa-
renþa ºi reducerea costurilor în interiorul
organizaþiei. Prioritatea noastrã este

legatã de reducerea timpului petrecut în
lucrul cu documentele ºi eficientizarea
proceselor pentru clienþii noºtri (organi-
zaþii mari, în proiectele acestora, în cadrul
departamentelor sau al firmelor mici). ªi
rezultatele le constatãm practic la clienþii
nostri – un bun exemplu este faptul cã înce-
pem cu proiecte pilot de dimensiuni mici
care sunt apoi extinse pentru a acoperi de-
partamente ºi în final întreaga organizaþie.

Prin calitatea soluþiilor ºi serviciilor
oferite ne-am consolidat poziþia ca unul
dintre principalii furnizori de pe piaþa
româneascã de soluþii de managementul
documentelor. Succesul obþinut în zona
firmelor private ne-a încurajat sã ne
îndreptãm atenþia ºi spre segmentul de
piaþã din Administraþia Publicã Localã

devenind unul dintre cei mai importanþi
integratori de sisteme de acest gen din
România.

Avantajele utilizãrii PIRS
Implementarea soluþiei PIRS pentru

managementul documentelor aduce
urmãtoarele beneficii într-o organizaþie:

scurtarea proceselor de lucru cu
documentele cu 50%;
reducerea consumului de hârtie, cos-
turilor pentru copiatoare, fax, telefonie
ºi poºtã cu minim 30% ºi a timpului
de distribuþie cu minim 80%;
module interconectate central, uºor
de administrat ºi utilizat;
mod standardizat ºi unitar de proce-
sare a documentelor;

facilitarea implementãrii unui sistem
de management al calitãþii;
regãsirea promptã a informaþiilor,
rãspunzând la întrebãri de genul
“cine/ce/când/cui?”;
constituirea arhivei electronice a insti-
tuþiei într-o manierã profesionistã, con-
formã cu ultimele proceduri legislative.
Munca în echipã, comunicarea ºi folo-

sirea tuturor informaþiilor de business
disponibile, rapiditatea ºi transparenþa
sunt valori caracteristice la SOBIS ºi care
primeazã în relaþia cu clienþii.

Document Management de la SOBIS
Eficienþã pentru succes

Printre organizaþiile care au 
implementat Document Management 
de la SOBIS se numãrã:

Apulum Alba Iulia
CONTOR Zenner Arad
Cozamin Galaþi 
Diana Forest Bacãu
Ductil Steel Buzãu
Eximprod Buzãu
Hoeganaes Buzãu
Kuhnke Relee Sibiu
Köber Piatra Neamþ
LR Marketing Bucureºti
MB Distribution Bucureºti
Marmosim Simeria
Melcret Galaþi
Pegas Târgu Mureº
Poliflex Sibiu
Recomplast Buzãu 
Titan Mar Bucureºti
Primãria Sibiu
Primãria Sector 3 Bucureºti
Primãria Braºov
Primãria Iaºi
Primãria Râmnicu Vâlcea
Primãria Satu Mare
Primãria Târgu Jiu 
Primãria Focºani
Primãria Constanþa–SPIT 
Primãria Sighiºoara
Primãria Fãgãraº
Primãria Cugir 
Primãria Cernavodã
Primãria Giurgiu
Primãria Agnita
Prefectura Brãila
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