
UNIQA a ales Nextdocs pentru 
servicii de arhivare fizică
și distrugere securizată.
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Economie de timp, bani și riscuri cu o soluție optimizată 

                          de gestionare a arhivei fizice. 

“Depozitarea pe termen lung a arhivei în condiții
de siguranță și regăsirea în regim de urgență a 
documentelor sunt esențiale pentru ac�vitatea pe
care o desfășurăm noi. Centrul ges�onat de
Nextdocs a creat un climat controlat pentru
d o c u m e nte  u n d e  s e  p o t  a cce s a  r a p i d .
De asemenea,  locația accesibilă și posibilitatea
de distrugere securizată după standarde
internaționale a cântărit mult în alegerea făcută” 

Cătălin Croitoru – Șef Serviciu Arhivare UNIQA.

Sumar

Soluția implementată este rezultatul unei bune planificări și al 
păstrării în mod legal a înregistrărilor firmei. O soluție 
centralizată de ges�onare a înregistrărilor îi permite firmei de 
asigurări UNIQA să ges�oneze și să aibă acces la  documentele
fizice precum și să decidă can�tatea de hâr�e care va fi 
distrusă securizat în fabrica noastră din Bucureș�. Deși la început
misiunea avea drept scop reorganizarea documentelor din locațiile
UNIQA, proiectul s-a transformat într-o acțiune de restructurare a
întregii funcții de arhivare fizică a documentelor.
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Provocări

Acest asigurator înainte de a lucra cu Nextdocs s-a bazat pe un proces 
manual de arhivare ordonat după dată și locație. În plus, aveau o echipă 
care lucra în arhive, dar se lupta uneori să găsească documente solicitate 
intern sau de către autoritățile de reglementare. 

          D urata mare de regăsire a documentelor 
          Numărul mare de documente negăsite
          Lipsa spațiului în arhivă, documente noi stocate impropriu
          Hâr�i ce trebuiau eliminate din uzul curent și dubluri de documente. 

Toate aceste cerințe și faptul că dețineam locații în Bucureș� au fost mo�vele 
pentru care s-a decis colaborarea cu Nextdocs.

Soluția
În urma discuțiilor cu UNIQA soluția propusă a fost compusă 
dintr-un mix de servicii de arhivare fizică și distrugere 
securizată. De-a lungul celor 3 luni de implementare, angajații
depozitului Nextdocs au preluat 11 000 de cu�i cu arhivă
istorică iar, în cei 7 ani de colaborare, volumul de arhivă
stocată a a�ns un număr de 37 500 cu�i. Lunar se procesează 
~ 300 de cereri de retragere a documentelor. În paralel cu 
ac�vitatea de management a arhivei fizice, se asigură 
prezența permanentă la sediul central a unui număr de 5 containere 
pentru colectarea și distrugerea securizată a documentelor.

          Cum a ajutat soluția

Rezultate și planuri de viitor
Nextdocs a finalizat, în acest moment, cel de-al 3 lea contract cu UNIQA și pregă�m împreună premisele pentru 
achiziția de noi servicii din zona arhivării digitale.  

depozitare și prelucrare
arhivă fizică

distrugere securizată de 
documente

Servicii

Trecerea de la procese bazate pe oameni la un model 
centralizat de ges�onare a înregistrărilor fizice

Înregistrări structurate

Eliminarea orelor pierdute cu căutarea documentelor
cri�ce și redirecționarea sumelor către linia principală
de business

Respectarea standardelor de confidențialitate
și a celor de mediu.

Vizualizarea înregistrărilor departamentelor și plasarea 
de ordine de retragere

servicii arhivistice


