
DEDEMAN a ales Nextdocs pentru
servicii de arhivare electronică și
fluxuri de business
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Managementul documentelor interne în format 
electronic, viteză de proces, eficiență operațională. 

“Creșterea de business înregistrată de către
DEDEMAN an de an a generat nevoia unei
pla�orme dedicate de management în format
electronic a documentelor societății care să 
coordoneze eficient câteva dintre fluxurile cri�ce
ale organizație nostre. Am căutat un sistem 
flexibil, gata să poată susține în con�nuare
dezvoltarea DEDEMAN și o echipă capabilă să
personalizeze acest sistem în funcție de cererile

Dl Ovidiu Gavrilă - Director IT - DEDEMAN

Sumar
Soluția implementată a fost gândită as�el încât să se
plieze pe modul de funcționare al DEDEMAN, urmărind
pas cu pas fluxurile de lucru ale companiei, aducând
prin beneficiile sistemului de document management
profesional a�ngerea următoarelor scopuri: arhive 
electronice securizate, organizare de departamente,
managment unitar al înregistrărilor de documente,
coordonarea circulației documentelor în societate prin
intermediul fluxurilor de aprobare, trasabilitatea completă
pe aceste fluxuri și, în final, mărirea vitezei proceselor
de business în condițiile asigurării securității, calității și
trasabilității informațiilor DEDEMAN.

noastre”
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Provocări
DEDEMAN  a prezentat încă de la începutul colaborării un 
set de provocări excepționale: organizație mare, leader de
piață pe segmentul său, departamente numeroase și bine
organizate, proceduri interne în mare parte stabilite, dar sub
formă de procese manuale, organizate “pe hâr�e” și o viteză
de proces ce începuse să ridice semne de întrebare la un 
asemenea nivel de dezvoltare în condițiile în care orizontul 
de dezvoltare era la momentul deciziei și este în con�nuare
foarte ambițios.

Soluția

Cum a ajutat soluția

Planuri de viitor
Sistemul complex folosit DEDEMAN deși finalizat va fi în permanență customizat pe cerințele aferente pragurilor 
de dezvoltare pe care le va a�nge firma și se es�mează destul de repede o cât mai bună vizibilitate asupra 
beneficiilor implementării în ac�vitatea curentă. Acestea și deoarece DEDEMAN este lider de piață și intenționează 
să rămână așa și pe viitor. As�el, toate aplicațiile care deservesc societatea trebuie să aibă cel mai bun raport 
tehnologie-flexibilitate-cost.  

Durată nesa�sfăcătoare de circulație a documentelor

Lipsa unei aplicații profesionale de management de documente

Resurse de stocare informa�că din ce în ce mai mari
Lipsa trasabilității pe anumite procese interne
Nevoia stringentă de op�mizări de fluxuri specifice retailului.
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SAP Connector

Tehnologii

Trecerea de la procese manuale la un model centralizat de 
ges�onare a înregistrărilor în format electronic

Înregistrări structurate

Departamentul IT deține un tool puternic de ges�onare a 
sistemului de informații parametrizabil, securizat și perfect
auditabil

Sistem flexibil și funcții ex�nse care adaugă premise
sigure de susținere a dezvoltării pe mai departe a DEDEMAN.

Vizualizarea înregistrărilor departamentelor și interacțiunea  
cu ELO Professional în execuția task-urilor zilnice

S-au realizat:

desemnarea unui număr aferent de useri interni și noul mod
de lucru

crearea de interfețe specializate cu restul aplicațiilor interne
de �p core business (SAP, eCommerce, POS)

În urma discuțiilor cu DEDEMAN și a unui proces de analiză 
complex, soluția propusă a fost compusă din implementarea 
aplicației ELO la care s-au adaugat servicii de arhivare 
electronică. Aplicația vine cu funcții specializate de 
managementul documentelor electronice și mai cu seamă a 
conținutului acestora. As�el, s-a asigurat trecerea proceselor 
de business ale firmei DEDEMAN într-o fază superioară de  

 

          
            

administrație, securizare și trasabilitate.
Modul de import

generarea automată de cer�ficate de garanție specifice.


