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Automatizované přichystávání písemné dokumentace
pro státní správu, magistráty a městské úřady, podniky

Výhody „ živého “ automatizovaného archivačního systému – rotační kartotéka®













úspora prostoru díky optimálnímu využití půdorysné plochy, zvětšení volné kancelářské plochy
perfektní přehled o uložené dokumentaci, racionální zpracování aktivní dokumentace
úspora času pracovníků, plynulost práce
atraktivnější a fyzické měně náročná práce pro zaměstnance
zvýšení produktivity práce, úspora pracovníků, možnost převedení na jinou práci
ochrana dokumentů před neoprávněným zásahem a přístupem (dá se uzamknout)
ochrana dokumentů před prachem
manipulace s dokumenty v ergonomické poloze
kartotéka se SW uchovává záznamy o veškeré manipulaci se spisy (ukládání, odebírání)
úspora investičních nákladů díky plnému využití výšky prostoru (od podlahy až ke stropu)
možnost propojení systému i skrz několik podlaží, moderní design, jednoduchá montáž
flexibilita způsobu uložení dokumentů dle požadavku úřadu, snadná údržba
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Automatizované vyhledávání a přichystávání písemné dokumentace pomocí
PC a rotační kartotéky®

Vážení obchodní přátelé,
tímto si Vám dovolujeme předložit pro Vaše spisovny či kartotéky nabídku ukládání a automatizovaného přichystávání
písemné dokumentace většího rozsahu, tzn. od tisíců až desítek tisíců ks dokumentace, pokud se tyto písemnosti občas či
často používají / dohledávají.
Základem našeho řešení je zapojení PC k vyhledávání, a tím
automatizovanému přichystávání písemné dokumentace, tzn.
skloubení předností našeho SW s HW, který je zde tvořen rotační
kartotékou® na principu páternosteru nebo extraktoru.
Pracovník zadá přímo od svého PC příkaz k vyhledání určitého
dokumentu, např. dle adresy / rodného čísla / čísla dokumentu a
v několika málo sekundách je příslušný dokument nalezen a
automaticky přichystán, signálka ve stolní desce určí jeho přesnou
pozici.
Další detaily Vám na požádání zašleme nebo Vás v případě zájmu
navštívíme po předchozí domluvě termínu i osobně.

Není naše řešení s PC skvělé ?

Způsoby uložení písemné dokumentace v rotační kartotéce
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Hlavní důvody, proč si pořídit rotační kartotéky od MEDIS :



vynikající kvalita rotačních kartoték při maximální příznivé cenové relaci



vynikající design rotačních klartoték



široká škála základních barev rotačních kartoték



nízká hlučnost RK za provozu



dlouhá životnost rotačních kartoték, ca 30 let



možnost provozu v manuálním režimu nebo pomocí PC (na přání)



prodloužená záruční lhůta na 24 měsíců



sklad náhradních dílů RK v Praze / Ostravě



velmi kvalitní a cenově dostupný pozáruční servis z Prahy / Ostravy



okamžitý servisní zásah, a to do 24 – 48 hodin ze servisního střediska
Praha/Ostrava



komplexní přístup MEDIS k ukládání spisové agendy státní správy, MÚ-MM CZ



možnost splátkování rotačních kartoték v případě zájmu (dle jednání a dohody)
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