GAC Document Center
Bespaar tijd door 1 centrale
omgeving voor alle documenten
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Uit onderzoek blijkt dat een medewerker per dag een uur bezig is met het zoeken naar informatie en het
opnieuw opstellen van documenten. Recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat u sneller en veiliger
informatie met elkaar kunt delen. De grote stroom aan documenten maakt het tegelijkertijd ook
complexer om grip te houden op de juiste versies van documenten. En, weet u zeker dat alleen
bevoegde personen toegang hebben tot bepaalde informatie? GAC biedt hiervoor een oplossing, het
GAC Document Center.

24/7 toegang tot documenten
Met het GAC Document Center beschikt u over één centrale omgeving waarin informatie door middel van slimme indeling en
categorisering door iedere medewerker snel wordt gevonden. Doorzoek uw documenten, zoals u dit van Google gewend bent. U
bespaart hierdoor kostbare werktijd, tijd waarin de klant snel en goed geholpen kan worden, en draagt dus bij aan een langdurig
succes van uw onderneming. Het platform is web gebaseerd en kan daarom vanuit iedere locatie, en via ieder apparaat. De
productiviteit van uw organisatie kan hierdoor aanzienlijk verhoogd worden. GAC heeft een integratie met Dynamics NAV
standaard voorzien, zo kunt u; documenten classificeren en groeperen per klant, bepaalde NAV reports automatisch opnemen in
uw GAC Document Center, of documenten creëren op basis van klantgegevens vanuit uw Dynamics NAV omgeving. GAC biedt
daarnaast een integratie met uw huidige scanapparatuur, zodat u een stap kun zetten naar een paperless office!

•

Minder tijd en dubbel werk

•

Minder bedrijfsrisico’s

•

Bestanden beter beveiligd

•

Hogere beschikbaarheid, via de browser, of op uw tablet of smartphone

•

Uniforme uitstraling

•

Pro-actief handelen

•

Compliancy en interne controle

•

Interne procesverbetering

Direct aan de slag?
Direct aan de slag met slimmer werken? Ga naar www.gac.nl/gac-document-center voor een gratis
webinar of bel: 0499 58 28 27.
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