
Star Storage

Registratura electronica 
si managementul 
corespondentei de afaceri

Digitizează, automatizează și standardizează procesele 

de corespondență la nivelul companiei tale.
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Transformă registratura într-o 
resursă strategică valoroasă 
pentru organizația ta.

Prin intermediul funcționalităților avansate de înregistrare, scanare, 

extragere de date și rutare automată a documentelor, ERA permite 

identificarea și extragerea conținutului de valoare din corespondența 

de afaceri primită pe suport de hârtie și în format electronic și 

distribuirea acestuia către persoanele și fluxurile de lucru potrivite.

• Creșterea numărului de comunicări de intrare care sosesc prin toate canalele;

• Necesitatea unei reacții mai rapide la solicitările primite, pentru a îmbunătăți experiența clienților;

•  Urmărirea dificilă - înregistrarea / accesul la documente (care intră / ies / circulă intern) precum și 

distribuirea acestora către persoane autorizate;

• Păstrarea în siguranță a corespondenței de afaceri eliminând riscul de a pierde documente 

importante;

• Timp de răspuns mare și penalități datorate întârzierii prelucrării și distribuirii corespondenței de 

afaceri;

•  Costuri ridicate cu fotocopierea și distribuirea documentelor pe hârtie;

• Breșe de securitate - accesul la corespondența de afaceri pe hârtie este greu de controlat;

• Eficiență scăzută - într-un flux de lucru bazat pe hârtie raportul dintre timpul de lucru și timpul de 

așteptare este de 1:4

POZIȚIONARE
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Corespondență Digitală
Accesează funcționalitățile avansate de înregistrare, scanare, extragere de date și rutare automată 

a documentelor, pentru a digitaliza și a direcționa inteligent corespondența, reducând costurile, 

resursele alocate și îmbunătățind productivitatea afacerii.

Registratură Electronică 
Elimină riscul pierderii documentelor sau clasificării eronate folosind un sistem de registratură 

electronică performantă, care asigură trasabilitatea documentelor. Crește eficiența proceselor de 

business prin instrumente automate de notificare și alocare a sarcinilor.

Managementul corespondenței
Automatizează procesele de registratură și de distribuire a corespondenței către persoanele și 

procesele potrivite, înregistrează rapid, clasifică și rutează automat orice comunicare de afaceri de 

intrare sau ieșire, identifică și extrage conținut relevant de pe hârtie și din corespondența 

electronică.



• Răspuns întârziat la cerințele clienților 

datorită timpului semnificativ pierdut 

pentru regăsirea informațiilor;

• Transmiterea dificilă a informațiilor între 

utilizatorii autorizați din interiorul sau din 

exteriorul companiei;

• Pierderea / deteriorarea documentelor;

• Lipsa vizibilității proceselor organizaționale;

• Suport decizional inadecvat din cauza accesului slab 

la datele relevante de afaceri;

• Asigurarea securității referitoare la accesul la 

informații;

• Procese decizionale mai rapide și mai precise.

PROVOCĂRILE ȘI PROBLEMELE 
CU CARE SE CONFRUNTĂ CLIENȚII
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ARHITECTURA DE REFERINȚĂ
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Înregistrarea documentelor – număr unic 
de înregistrare

• Înregistrare cu atașare de conținut prin upload;
• Înregistrare inițială fără conținut și atașare 

ulterioară de conținut prin scanare;
• Integrare cu StarCapture pentru captură de date și 

conținut. 

Trasabilitatea documentelor
• Trasabilitatea documentelor prin utilizarea 
codurilor de bare;
• Istoric pentru fluxurile de documente fizice și 
electronice.

Alocarea responsabilităților
• Alocare (rutare) către persoanele responsabile.

Captură - Scanare
• Viteză de procesare mare a documentelor;
• Efort redus – mai puține date de intrare;
• Securitate ridicată – scanare personală;
• Procesarea documentelor prin funcționalități de 
recunoaștere a codurilor de bare (BCR) și 
recunoaștere optică a caracterelor (OCR);
• Trasabilitate prin utilizarea codurilor de bare;
• Integrare cu MFP prin utilizarea StarCapture 
pentru captura de date și documente.

Registratura Electornică
• Înregistrare de intrări / ieșiri / documente interne și 

distribuirea lor rapidă către utilizatori și grupuri 
autorizate;

• Colaborare facilă în vederea atingerii obiectivelor 
comune;

• Creșterea eficienței proceselor de afaceri prin 
instrumente de notificare automată și alocare de sarcini 
(rezoluții, comentarii);

• Suport decizional puternic;
• Grupează documentele în foldere cu politici de 

securitate bine definită;
• Distribuirea cu ușurință a documentelor  în cadrul 

organizației sau către emitenții externi;
• Vizualizator web încorporat;
• Facilitarea distribuirii documentelor fizice prin gruparea 

documentelor în loturi și generarea fișierelor PDF;
• Reînnoire automată a registrelor la începutul fiecărui an;
• Urmărirea stării documentelor în timpul ciclului lor de 

viață.

Arhivare electronică (integrare cu SEAL)
• Integrarea rapidă a informațiilor în procesele de 
business;
• Reducerea costurilor de stocare, minimizarea 
utilizării hârtiei;
• Auditarea și monitorizarea activităților;
• Securizarea datelor și accesul controlat la 
informații;
• Conformitate cu reglementările legislative sau 
reglementări interne la nivelul instituției.

Accelerează-ți afacerea 
printr-un acces rapid și precis 
la cele mai importante informații.

Ai vizibilitate completă, trasabilitate și securitate asupra 

întregului ciclu de viață al documentelor, răspunzi mai repede 

și mai precis la cererile clienților și obții acces facil la fluxurile 

de lucru cu documente ale organizației.
01.

FUNCȚIONALITĂȚI 

CHEIE

Star Storage
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ERA este o aplicație disponibilă atât ca licență permanentă pentru utilizarea On-Premises, 
cât și On Demand cu livrare din Cloud. 

On-Premises 
Utilizează la maxim infrastructura existentă și construiește-ți cloud-ul privat pentru a obține 
vizibilitate instantanee și trasabilitatea corespondenței de business.

On-Demand 
Îți permite utilizarea în cloud a soluției, plătind doar cât folosești fără costuri inițiale pentru 
infrastructură și software. ERA îți oferă posibilitatea de a-ți dezvolta cu ușurință afacerea, 
oferindu-ți timp pentru a te concentra asupra activităților importante și a lua decizii mai rapide și 
mai bine informate.

Managementul corespondenței în interiorul organizației nu a fost niciodată mai simplu!

Procesele manuale care se bazează pe documente în format fizic, impun personalului unei 
companii să petreacă peste 45% din timpul de lucru zilnic cu activități legate de procesarea, 
completarea, colectarea și revizuirea documentelor de intrare/ieșire.

Cu ERA ai vizibilitate, trasabilitate și securitate pe întreg ciclul de viață al documentelor, răspunzi 
rapid la solicitările clienților și ai acces facil la fluxurile de documente ale organizației.

MODELE DE LIVRARE

(LICENȚIERE) 

02.

DIGITIZEAZĂ PROCESUL DE GESTIUNE 

A CORESPONDENȚEI DE AFACERI!

03.

Suport decizional 
puternic pentru o 
agilitate crescută a 
afacerii tale.
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•  Înregistrarea documentelor preluate prin scanare sau prin importul de fișiere;

•  Înregistrarea și alocarea unui număr unic, pe bază de registru de intrare/ieșire;

•  Generarea automată a codurilor de bare;

•  Identificarea documentelor scanate și clasificarea acestora prin funcționalități de recunoaștere a 

codurilor de bare (BCR) și recunoaștere optică a caracterelor (OCR);

•  Distribuţia documentelor către utilizatorii autorizați din interiorul sau exteriorul organizației;

•  Funcționalitate de “Inbox” pentru gestionarea documentelor distribuite de utilizatorii autorizați;

•  Vizualizarea atributelor (metadate) și conținutului documentelor;

•  Modificarea, versionarea și relaționarea documentelor asociate;

•  Acțiuni disponibile la nivelul documentelor: distribuție, finalizare, respingere, retragere;

•  Notificări prin e-mail cu privire la termenele limită de finalizare pentru documentele primite și 

modificate;

•  Integrarea cu instrumentele din suita Office și suport pentru crearea șabloanelor de documente;

•  Definirea de roluri globale în funcție de rolul de business al utilizatorului la nivelul organizației;

•  Atribuirea rezoluțiilor pentru documentele primite sau transmise pe fluxul de distribuție;

•  Căutare simplă și avansată utilizând filtre predefinite sau create ad-hoc;

•  Funcționalități avansate de vizualizare a documentelor prin organizarea în structuri arborescente;

•  Fluxuri specifice de rutare și aprobare a documentelor;

•  Control și vizibilitate a informațiilor în funcție de rolurile la nivel de aplicație;

•  Auditarea acțiunilor la nivel de document;

•  Set amplu de rapoarte specifice;

•  Reprezentări grafice ale rapoartelor;

•  Posibilități de integrare facilă prin servicii web cu sisteme externe (ERP, CRM, aplicații de business);

•  Integrare cu SEAL - sistem avansat de management al arhivelor hibride (electronice și pe hârtie);

Beneficii reale, 
performanță crescută 
și utilizare inteligentă.

Elimină riscul pierderii documentelor sau a erorilor de 

clasificare folosind un registru centralizat la nivel de 

companie asigurând trasabilitatea documentelor.
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CARACTERISTICI

01.



Minimizarea volumului de hârtie utilizat în cadrul organizațiilor, precum și reducerea 

semnificativă a costurilor de fotocopiere a documentelor;

Eliminarea riscului pierderii documentelor sau clasificării eronate prin înregistrarea centralizată a 

acestora și evidența lor unitară pe întreaga durată de viață a documentelor;

Optimizarea timpilor de procesare și distribuție a documentelor prin asigurarea condițiilor 

necesare pentru procesarea rapidă a informațiilor: instrumente de notificare și distribuție 

automată și acțiuni facile la nivel de document;

Timp redus de regăsire a informațiilor gestionate de aplicație, reducerea volumului de fotocopii 

în interiorul organizației;

Vizibilitatea completă asupra proceselor organizației prin furnizarea informațiilor detaliate cu 

privire la starea documentelor și traseului acestora în cadrul organizației;

Accesul facil și securizat la funcționalitățile și la documentele gestionate în cadrul soluției, mediu 

informatic complet auditabil din punct de vedere al acțiunilor întreprinse.

Ai vizibilitate completă asupra proceselor organizației.

BENEFICII CHEIE

02.

Birou simplu, 
digital. Mai puțină 
hârtie, mai mult 
timp pentru 
afacerea ta.
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Produs dezvoltat de Star Storage

Star Storage este un furnizor global de servicii IT care dezvoltă și livrează soluții moderne de manage-

ment și protecție a informației pentru organizații publice și private de top. Dezvoltator de produse 

proprii, cu peste 17 ani de experiență în domeniu și un portofoliu de peste 500 de clienți de pe 4 

continente, cu o puternică expertiză în industrii precum financiar-bancar, telecomunicații, producție, 

utilități și administrație publică, compania joacă un rol cheie în parcursul către transformarea digitală, 

mobilitate și Cloud a organizațiilor de orice mărime.
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T: +4 021 242 13 96 | F: +4 021 242 13 95

E: products@star-storage.ro

star-storage.ro


