ЦЕ КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ ОЦИФРОВУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
У ВЕЛИКИХ ОБСЯГАХ

ЩО ТАКЕ
ОЦИФРОВУВАННЯ?
	сканування будь‑яких

паперів на спеціалізованому
високопродуктивному
обладнанні

	організація відсканованих

документів в електронний
архів з упорядкованим
обліком та швидким
пошуком за будь-якими
індексами

ЩО МОЖНА
ОЦИФРУВАТИ?
Будь-які обсяги фінансових, кадрових,
комерційних, проектних та інших видів
документів та креслень або фото чи
малюнків будь-якого розміру та стану
зношеності, у тому числі:
	паспорти
	медичні книжки
	кадрові документи
	трудові книжки (це скоро стане

обов’язковим для усіх роботодавців,
парламент розглядає відповідний
законопроєкт)

	будь-які види договорів з контрагентами
	анкети покупців
	виборчі бюлетні

ЩО ДАЄ ОЦИФРОВУВАННЯ?
	Істотне зниження навантаження на персонал
	Зменшення витрат на утримання штату та зберігання паперового архіву
	Оперативне і легке управління всією службовою інформацією
	Організацію, систематизацію та структурування документообігу
	Економію часу на пошук потрібної інформації за будь-якими індексами
	Полегшення роботи на всіх етапах діловодства
	Доступ до архіву з будь-якої точки планети
	Підвищення рівня конфіденційності, ранжування рівня

доступу для різних співробітників

	Гарантії збереження документів за рахунок

недоступності документів для зовнішнього впливу
(пожеж, старіння, зношення, сторонніх осіб)

	Налаштування автоматичного резервного копіювання

КОМУ ПОТРІБНЕ ОЦИФРОВУВАННЯ?
	Комерційним компаніям

	Архівам

	Державним органам,

	Бібліотекам

установам, організаціям
та підприємствам тощо

	Музеям

	Супермаркетам
	Приватним та муніципальним

поліклінікам та лікарням

З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ ПОСЛУГА ОЦИФРОВУВАННЯ?
	Консультація, експертиза фахівця
	Збір документів з будь-яких населених

пунктів країни або відправлення
на місце виїзної бригади

	Систематизація документів
	Вибір технології
	Підготовка до оцифровування

(розшивання і/ або розброшурування
першоджерел, складання
опису, маркування,
кодування)

	Сканування
	Створення електронних

книг (переклад тексту
в зручний для читання
формат (PDF, DOC)

	Розпізнавання тексту (OCR, переклад

символів і зображень в електронний
вигляд)

	Експорт матеріалів (експорт даних

з поточних файлів з подальшим
розміщенням їх в інформаційній
системі або електронному архіві)

	Індексування (обробку матеріалів

для впорядкування їх за допомогою
пошукових індексів)
	Повернення

власнику або
утилізація
паперових носіів

	Розрахунок

вартості робіт

ЧИ ІСНУЄ БЮДЖЕТНЕ РІШЕННЯ
ДЛЯ КОМПАНІЙ З НЕВЕЛИКОЮ
КІЛЬКІСТЮ ДОКУМЕНТІВ
АБО ДЛЯ ОБРОБКИ АНКЕТ
СУПЕРМАРКЕТІВ?
Так!
1.	Встановіть наше програмне забезпечення (ПЗ)
«Док-Скан».
2.	Доручіть одному співробітнику сфотографувати анкети/
документи на телефон або відсканувати – і програма
сама відправить нам на обробку електронну копію.
3.	Ми обробимо відскановані або сфотографовані
анкети/документи і в обумовлені терміни відправимо
вам результати у потрібному вигляді (електронні
таблиці, структуровані дані, можливі будь-які варіанти
інтеграції).

ЧИМ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
ПРИ СКАНУВАННІ?
Група компаній КИТ має власну ІТС
«Док-Скан» (атестат відповідності
Держспецзв’язку України
від 28 листопада 2019 року)
Крім того, ми:
	використовуємо професійне

обладнання для сканування

	користуємося системами

відеоспостереження

	відповідально дотримуємося угоди

про конфіденційність інформації

	маємо експертний висновок

Держспецзв’язку для обробки
інформації з грифом «для службового
користування»

КИТ – ЦЕ:
	Функціонал - виконання повного

комплексу робіт без залучення
аутсорсу.

	Виробнича потужність - 25 млн

аркушів на місяць;

	2 тис. м2 власної промислової площі

та 75 робочих місць операторів
сканування, що укомплектовані
сучасним обладнанням та програмним
забезпеченням (ПЗ);

	Власне ПЗ «Док-Скан» для роботи

з будь-якою кількістю цифрових
документів (Атестат відповідності
Держспецзв’язку України від
28 листопада 2019 року);

	Власна система автоматизованого

розпізнавання графічних, текстових,

схематичних тощо областей
документів;
	Комплексні мобільні бригади зі

сканування і побудови цифрових
архівів на місцях;

	Сертифікати та відповідність робочих

процесів міжнародним та вітчизняним
стандартам;

	Гарантія якості та конфіденційності.

ЩОБ ЗАМОВИТИ ПОСЛУГУ АБО КОНСУЛЬТАЦІЮ,
ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
контактний центр: 0 800 308 700
тел.: +380 (44) 359-03-97
е-mail: office@company-kit.com

