
•  Löydä tarvittava informaatio nopeammin

•   Pysy kärryillä asiakirjaversioista

•   Automatisoi toimintoja työnkuluilla

•   Löydä informaatio sen perusteella 

mitä se on, ei missä se on

Toshiba 

Informaationhallinta



Oikeus teknisiin muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 

Kaikki tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit kuuluvat niiden 

omistajille. 

Kaikki oikeudet pidätetään. Pyrimme sisällyttämään esitteisiin 

mahdollisimman ajantasaiset tiedot. Joidenkin laitteiden todelli-

set ominaisuudet saattavat kuitenkin erota esitteessä mainituista 

Toshiba Tec Nordic AB

Klovinpellontie 1-3 
02180 ESPOO
Puh: 010 568 5000
Email: info@toshibatec.fi  
Web: www.toshibatec.fi 

Toshiba Informationhallinta auttaa automatisoimaan asiakirja-

hallinnan yksinkertaisesti ja tehokkaasti. Sen myötä tieto palvelee 

sinua eikä päinvastoin. Palvelu perustuu M-Files-ohjelmistoon, 

joka auttaa analysoimaan, luokittelemaan ja metatiedottamaan 

dokumentteja, myös tekoälyavusteisesti. 

Asiakirjahallinta kuuluu harvoin organisaatioiden ydintoimintaan. 

Tästä huolimatta työntekijät kuluttavat tunteja oikeiden 

asiakirjojen etsimiseen, tai pahimmillaan niiden uudelleen 

luomiseen. 

Tuki kaikentyyppisille asiakirjoille - myös sähköposteille

Toshiba Informaationhallinta on yhteensopiva kaikkien asiakirja-

tyyppien kanssa, kuten Off ice-tiedostot, kuvat, CAD-tiedostot, säh-

köpostiviestit. Sen kanssa yhteensopivia ohjelmistoja ovat muun 

muassa Microsoft  Off ice ja Off ice 365, Teams, OneDrive, SharePoint 

ja Salesforce. Palvelua voi käyttää miltä laitteelta tahansa pilvipal-

velussa, paikallisesti tai näiden yhdistelmänä.
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Tarjoaa tehtäväpohjaiset käyttöoikeudet

Kaikissa toiminnoissa on voitava varmistaa, että tietyt henkilöt 

pääsevät käsiksi tiettyihin asiakirjoihin. Toshiba Informationhal-

linnassa käyttöoikeudet voivat perustua esimerkiksi työtehtävään, 

asiakirjan tyyppiin, projektiin, kyseessä olevaan asiaan tai työnkul-

kuihin. Kun organisaatiossa tai työryhmissä tapahtuu muutoksia, 

käyttöoikeudet muuttuvat automaattisesti mukana. Asiakirjat ovat 

näin ollen aina oikeiden ihmisten käytettävissä.

Asiakirjahallinta on vasta alkua

Vaikka asiakirjahallinta on tarpeellista yrityksen menestykselle, se 

on vasta alkua. Toshiba Informationhallinta vie vielä huomattavasti 

pidemmälle. Voit etsiä, käsitellä ja jakaa asiakirjoja ja muita tietoja, 

jotka koskevat projekteja, laatupoikkeamia tai asiakkaita, kaikissa 

järjestelmissä ja tietokannoissa sekä käyttää mitä tahansa alusta-

rakennetta: paikallista, pilvipalvelua tai näiden yhdistelmää.
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Automatisoi aikaa vievät työnkulut

Yrityksessä olevan tiedon määrä kaksinkertaistuu keskimäärin joka 

toinen vuosi. Toshiba Informationhallinta mahdollistaa automaat-

tisten työnkulkujen  luomisen, jotka tukevat liiketoimintapro-

sesseja ja auttavat kaiken tämän tiedon käsittelyssä. Työnkulut 

pitävät huolen, että eri tyyppiset dokumentit tulevat hyväksytyksi, 

allekirjoitetuksi tai vaikkapa vanhenevat määriteltyjen sääntöjen 

perusteella. 

Käytä aina viimeisintä versiota

Perinteisessä kansiopohjaisessa ympäristössä asiakirjojen versiohal-

linta voi johtaa moniin väärinymmärryksiin. Yksi versio on verkko-

kansiossa, yksi sähköpostissasi, kolmas on tallennettu paikallisesti 

jonkun muun tietokoneelle ja niin edelleen. Toshiba Information-

hallinnan avulla asiakirjoista on aina saatavilla tuorein versio. Kaik-

ki käyttävät työssään samaa versiota, ja versiohistoria tallennetaan 

automaattisesti. 


