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Documaster Office In The Cloud to oprogramowanie chmurowe do cyfryzacji i pracy zdalnej, 

umożliwiające bezpieczne zarządzanie dokumentami oraz wiedzą firmową. Dzięki niezwykłej 

łatwości użycia rozwiązania, użytkownicy mogą gromadzić i bezpiecznie udostępniać istotne poufne 

dokumenty z danymi osobowymi, informacje na temat oferowanych usług, produktów oraz wrażliwe 

ze względu na poufność danych materiały, np. umowy, faktury, zestawienia finansowe. Jest to 

również idealne rozwiązanie do prowadzenia spotkań i  szkoleń online. Znajduje zastosowanie w 

przedsiębiorstwach, a także urzędach, administracji publicznej oraz wszelkich instytucjach, w których 

wymagane jest bezpieczne i efektywne zarządzenie danymi cyfrowymi.                  

                                                                   

Najważniejsze funkcjonalności: 

Wyszukiwanie kontekstowe TAK 

Moduł bezpiecznej wideokomunikacji TAK 

Tworzenie struktury katalogów danych cyfrowych TAK 

Cyfryzacja dokumentów do wersji edytowalnej 

(OCR) 

TAK 

Integracja z dedykowanymi urządzeniami 

wielofunkcyjnymi 

TAK 

Zarządzanie prawami dostępu użytkowników TAK 

Obsługa przez interfejs WWW TAK 

Obsługa przez interfejs urządzeń mobilnych TAK 

 
Co zyskujesz? 

 wyjątkowo łatwe i bezpieczne narzędzie do pracy zdalnej i wideorozmów, 

 możliwość cyfryzacji danych oraz wygodny dostęp do cyfrowych zasobów, przechowywanych 
bezpiecznie na serwerach w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 podnoszenie bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych  w kontekście 
gromadzonych danych i informacji, 
 zapewnienie sprawnej i wygodnej komunikacji pomiędzy użytkownikami systemu, 

 idealne narzędzie chmurowo-sprzętowe, umożliwiające pracę na dokumentach cyfrowych oraz 
na wydrukach, a także OCR (ucyfrowienie) analogowych dokumentów i ich ponowną edycję, 

 zaawansowane semantyczne i kontekstowe wyszukiwanie udostępnionych dokumentów, 
 intuicyjne rozwiązanie dostosowane do indywidualnych wymagań, skalowalne do ilości 
użytkowników  i przechowywanych danych oraz wykorzystywanego środowiska informatycznego 

 

Producent Documaster Office in the Cloud posiada Certyfikat 
PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 - potwierdzający, że 
produkowane oprogramowanie, procesy, usługi oraz procedury 
spełniają światowe standardy Zarządzania Bezpieczeństwem 
Informacji. System spełnia wymagania Rozporządzenia 
o  Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 25 maja 2018 r. 

Producentem oprogramowania jest Euroimpex S.A., firma z 
30-letnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów 
produkcji dokumentów oraz serwisowaniu  urządzeń


