Met onze in-house ontwikkelde DiAS software
leveren we document management en workflow
optimalisatie oplossingen voor bedrijven en
organisaties, dit zowel on-premise of via het
Saas-model.
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Éen pakket, vier modules
Document management
Met de module documentbeheer kunt u alle documenttypes op een eenvoudige en overzichtelijke manier
archiveren en consulteren.
Aan de hand van diverse zoekcriteria kunt u een
document heel snel terugvinden. Eenmaal een document
werd opgenomen in het archief wordt de integriteit
en authenticiteit bewaard dankzij het geïntegreerde
versiebeheer.

Workflow management
Met de workflow module kunt u taken en goedkeuringsprocessen op een elektronische manier distribueren. Iedere
DiAS gebruiker heeft zijn eigen “elektronische postvak” of
flow.
Hierin ziet men alle documenten en berichten die een
behandeling vereisen. Ook ziet u onmiddellijk wat van
u verwacht wordt en welke status en opmerkingen uw
collega’s reeds aan een document hebben toegekend.
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De klemtoon ligt hierbij op de optimale beschikbaarheid van
gegevens zodat u uw contacten op de voet kunt volgen.
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DiAS CRM werd opgebouwd rond een centraal
adresboek waarin alle gegevens op een overzichtelijke
en gebruiksvriendelijke manier beheerd kunnen worden.
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Tijd om te veranderen!
Vraag nu uw gratis demo
aan via www.diasbytes.com
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Project management
Project management is een heel flexibel gegeven.
Dankzij een mix van gestructureerde velden, adressen,
documenten en workflows kunt u zelf verschillende
projecttypes definiëren. Zo kunt u eventueel voor iedere
afdeling of dienst een eigen projectstructuur opbouwen.
Enkele voorbeelden: beheer van algemene dossiers
en beheer van pecifieke dossiers zoals het wagenpark,
commerciële opportuniteiten, producten-databank, …
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