CƠ HỘI KINH DOANH SOHO SCAN VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
CÙNG DSG NĂM 2017
GIẢI PHÁP:

VẤN ĐỀ:
1. Khối lượng văn bản hành chính
lớn. Lưu trữ thủ công. Trích lục khó
khăn.

2. Yêu cầu về Chính sách một cửa
cần tài liệu được lưu ở dạng số, hơn
là dạng giấy như hiện nay.





3. Vẫn đang thiếu những đơn vị
cung cấp giải pháp tốt với chi phí
hợp lý với ngân sách chính phủ.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG:
1.

2.

3.

Những đơn vị mua sắm để thực
hiện Chủ trương “Chính sách 1
cửa”
Khu vực tiếp nhận của các đơn
vị chính phủ với nhiều công văn
giấy tờ như phường, xã, quận,
thành phố,..
Những đơn vị chính phủ có kho
tài liệu muốn số hóa, và quản lý
lưu trữ điện tử.

TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG




NẾU BẠN QUAN TÂM
Vui lòng để thông tin lại, chúng tôi sẽ
cùng ngồi với bạn về chi tiết:




Họ và Tên:…………………………………..
Chức vụ:…………………………………….
Công ty:…………………….………………..
Điện thoại:…………………………………..
Email:…………………………………………

Quy trình văn thư hiện kéo dài và thủ công, dễ
xảy ra sai sót do căng thẳng sẽ được thay thế
hoàn toàn bằng công nghệ và phần mềm xử lý.
Chỉ 1 phút với 3 thao tác đơn giản. Độ chính xác
cao và có thể scan một lần nhiều văn bản để
tăng hiệu quả.
Tự động hóa quy trình nhận dạng Văn bản hành
chính như Quyết định, Nghị định, Thông tư,…Với
100 văn bản, thông thường mất 8-10 tiếng nhập
liệu lưu trữ, nay chỉ cần 1.5 tiếng/ngày.
Tiết kiệm chi phí nhân sự và chi phí xử lý sai sót
xuống còn tối đa một nửa. Trong khi chi phí
trang bị giải pháp này chỉ bằng 1/3 – ½ chi phí
giải pháp trước đây được cung cấp trên thị
trường, hiệu quả tương đương.



Lượng văn bản hành chính ngày càng nhiều cùng
nhu cầu tăng chất lượng dịch vụ công gây sức ép
phải dùng công nghệ để giải quyết lượng tài
liệu hiệu quả trong khối nhà nước.
Chính sách 1 cửa là chủ trương chung và lâu dài
của chính phủ.
Số lượng các sở ban ngành chưa số hóa còn rất
nhiều.
Giải pháp có thể song hành mở kênh cho máy
scanner cùng vào khối chính phủ. Mạng lưới bán
hàng của đại lý sẽ gia tăng.
DSG có chương trình hỗ trợ ban đầu đặc biệt
cho các đối tác khi giới thiệu, hoặc khi trực tiếp
làm dự án.

