
Lợi ích khi chuyển từ mô hình truyền thống 
sang văn phòng không giấy

Xu Hướng Văn Phòng Không Giấy

Những lý do các tổ chức và doanh nghiệp nên chuyển đổi thành 
mô hình văn phòng không giấy:

Giao diện đơn giản dễ sử dụng: mô phỏng tài 
liệu và các quy trình làm việc như trong thực tế 
bằng việc sử dụng các khái niệm như tủ hồ sơ, 
khay đựng tài liệu, bàn làm việc.

Trích xuất nhanh chóng tất cả thông tin quan 
trọng trên tài liệu một cách tính cậy, bằng việc 
sử dụng chức năng Lập Chỉ Mục Thông Minh 
(sử dụng công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo - AI và 
Máy Học - ML), mang lại khả năng cải tiến và 
phân loại dữ liệu một cách thông minh.

Việc ứng dụng nền tảng low-code trong quá 
trình phát triển các ứng dụng cho phép người 
dùng doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng chỉ 
trong “vài giờ” mà trước đây công việc này 
thường được tính bằng “tháng”.

Nhờ bộ tích hợp linh hoạt của DocuWare, các 
ứng dụng trong tổ chức có thể kết nối một cách 
liền mạch, an toàn và toàn diện. Với 500 bộ tích 
hợp khác nhau thông qua email, web portal, 
CRM, ERP, hệ thống nhân sự, các phần mềm 
cây nhà lá vườn và những loại phần mềm khác, 
các thành công của chúng tôi đã nói lên điều 
đó. Ngoài ra, DocuWare cũng tích hợp với phần 
cứng phổ biến như máy quét và thiết bị đa chức 
năng để có thể chuyển đổi tài liệu giấy sang tài 
liệu số một cách dễ dàng và nhanh chóng.



Văn Phòng Không Giấy với DocuWare

Văn phòng gọn gàng hơn
Hãy tưởng tượng rằng tủ đựng hồ sơ giấy 
trong văn phòng của bạn sẽ ít hơn hẳn, những 
vật dụng liên quan đế việc in ấn và photocopy 
cũng sẽ ít hơn, các thao tác liên quan đến in 
ấn cũng giảm hẳn. Điểm lợi ích mang lại cho 
văn phòng của ban đó sự sạch sẽ, sáng sủa, 
rộng rãi hơn.

Cải thiện quy trình làm việc
Quy trình làm việc được cải thiện và mang lại 
nhiều lợi ích hơn, bằng cách là bạn có thể 
thao tác bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào bạn 
cần. Chỉ mất vài giây để xác định và chia sẻ tài 
liệu qua nhiều điểm đến khác nhau.

Giảm rủi ro kinh doanh
Kiểm soát quyền truy cập và bảo mật dữ liệu 
dữ liệu số giúp việc duy trì tuân thủ dễ dàng 
hơn và ít tốn kém hơn, đồng thời giảm khả 
năng mất mác hoặc thiếu tài liệu dẫn đến việc 
bị phạt tiền hoặc mất doanh thu.

Góp phần bảo vệ môi trường
Một trong những cách dễ nhất để giảm lượng 
khí thải và giảm tổn hại đến môi trường đó 
chính là giảm thiểu việc in ấn cũng như là giấy 
để in.

Cải thiện sự minh bạch
Sử dụng quy trình số thay cho quy trình giấy 
sẽ mang lại tính minh bạch cao hơn, cho phép 
ban quản lý giám sát các quy trình kinh doanh 
trong thời gian thực để đưa ra quyết định 
nhanh chóng và hiệu quả hơn.

“Chúng tôi đã cắt giảm một nửa việc sử dụng giấy 
trong thời gian công ty tăng trưởng. Với doanh thu 
tăng 26%, việc xử lý giấy tờ trong giai đoạn này không 
còn là vấn đề nữa và chúng tôi đã nhận lại tỷ suất hoàn 
vốn (ROI) của mình chỉ trong vòng chưa đầy một năm.”

Pam Naslund
Office Manager, PEER Bearing
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DocuWare luôn là giải pháp tốt nhất cho 
doanh nghiệp của bạn
       L à giải pháp SaaS (Software as a Service) được xây 
dựng trên Microsoft Azure để có độ tin cậy cao, khả 
năng mở rộng và bảo mật tốt nhất

  Được xây dựng để giải thiểu các quy trình thủ công, 
tập trung vào chuyển đổi tài liệu giấy thành quy trình 
công việc số một cách nhanh chóng

  Được biết đến vì tính dễ sử dụng và việc triển khai 
đơn giản

  Mô hình mua bán theo dạng đăng ký thuê bao loại 
bỏ khoản đầu tư trả trước và cung thấy được ROI 
nhanh chóng

  Hỗ trợ xu hướng chuyển đổi số cho nhiều loại hình 
quy mô doanh nghiệp




