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بستر خدمات محتوا

S E R  D o x i s 4
برای بانک ها، موسسات مالی و شرکت های بزرگ 

امـروزه در بانک ها، موسسـات مالی و شـرکت های بـزرگ ظهور مدلهای 
تجاری دیجیتال، انقالبی در نحوه کسـب و کار ایجاد کرده اسـت. پرداخت 
های غیر نقدی در همه جای دنیا بسـیار فراگیر شـده اسـت و موسسـات 
مالـی را بـا حجـم باالی دیتـای تراکنـش های مالـی مواجه کـرده که هم 
بـه لحـاظ سـرعت انجـام کار و هم از منظر دسترسـی و امنیـت نگهداری 

حائز اهمیت هسـتند. 
اسـناد روزانه بانکداری و اسـناد تجاری موسسـات به طـور دائمی در حال 
رشـد هسـتند کـه این اسـناد شـامل فرمهـای اعتبـاری، تحلیل ریسـک، 
پرونـده هـای اعتباری مشـتریان، تضامیـن و وثایق، اسـناد قانونی، سـهام، 

اسـناد هویتـی و بسـیاری دیگر از انواع اسـناد می باشـد.
اسـناد، دارایـی های ارزشـمند موسسـات مالی بـوده که در صـورت ایجاد 
امـکان دسترسـی آنالین و سـریع در کنـار حفظ امنیت، مـی توانند مزیت 
رقابتـی تاثیر گذاری برای سـازمان ایجاد نمایند. روش نگهداری و سـطوح 

دسترسـی این اسـناد باید مطابق بـا الزامات قانونی بوده و سـند در چرخه 
فرآیند کسـب و کار به اشـتراک گذاشـته شود.

ایـن سیسـتم عـالوه بـر قابلیـت هـای مدیریـت اسـناد الکترونیکـی و 
آرشـیو اطالعـات، زیرسـاخت کاملـی بـرای مدیریـت وبـه اشـتراک 
اختیـار  در  غیرسـاختارمند  اطالعـات  و  سـازمانی  محتـوای  گـذاری 
قـرار مـی دهـد، کـه آن را بـه انتخاب شـماره یـک موسسـات مالی و 
شـرکت های بـزرگ بین المللـی تبدیل نموده اسـت و به صـورت ویژه 
بـه بانـک هـا امـکان مـی دهـد تـا فعالیـت هـای خـود را کارآمدتر و 

مقـرون بـه صرفه تـر انجـام دهنـد.
Doxis4 کلیـه فرآیندهـای مرتبـط بـا اسـناد را مدیریـت مـی کنـد کـه 
ایـن فرآیندهـا از مرحلـه تولیـد و بـه اشـتراک گذاری فایـل و ایمیـل تـا 
پروسـه هـای پیچیده بانکی و سـازمانی و در نهایت آرشـیو اسـناد، مطابق 

بـا الزامـات قانونـی را شـامل می شـود.
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مدیریت محتوای سازمانی به عنوان مزیتی رقابتی برای شما
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مدیریت دارایی های ثابت
و بخش امالک و مستغالت

 اطالعات مالی امالک و دارایی ها، شامل
اسناد مالکیت، قراردهای رهنی، پیمان ها و ...

 آرشیو بلند مدت مستندات حقوقی 
 یکپارچه سازی با سیستم های مرتبط 

آرشیو اسناد 

 جایگزین آرشیو کاغذی 
 اسکن و ایندکس خودکار اسناد 

 یکپارچه سازی آرشیوهای پراکنده

خدمات مشتریان

 به اشتراک گذاری محتوا بصورت سریع و قابل اطمینان 
 زیرساخت الزم برای بانکداری دیجیتال

 دسترسی به رکورد های الکترونیکی مشتریان 
 مدیریت پاسخگویی ایمیل

و سایرکانال های ارتباطی

منابع انسانی
مدیریت بهینه منابع با دسترسی های امن 

 سوابق پرسنلی 
 مدیریت منابع الکترونیک 

 سرویس های پرتال پرسنلی سند محور

بخش اعتباری

 دریافت اطالعات سریع تر و بهینه سازی فروش 
 رکورد های حوزه اعتبارسنجی 

 یکپارچه سازی با سیستم بانکی 
 دسترسی مستقیم به اطالعات موثر

در تصمیم گیری  

Mail

 دیجیتال کردن ارتباطات داخلی و بیرونی
 طبقه بندی خودکار 

 تعریف چرخه های کاری 
 کارتابل الکترونیکی

حسابداری

 گردش کار اسناد مالی و تبادل اطالعات
با سیستم ERP به طور خودکار 

 آرشیو الکترونیک یکپارچه 
 سیستم کنترل و بازرسی داخلی 

INTEGRATION با 

 Core Banking سیستم 
 فرآیند های بانکی

 ERP ،CRM، نرم افزار آفیس
 Sharepoint، ایمیل، اتوماسیون اداری

مدیریت محتوای سازمانی برای بانک ها، موسسات مالی و سازمان های بزرگ

بسیاری از بانک ها و موسسات مالی معتبر بین المللی زیر ساخت مدیریت محتوای خود را به Doxis4 شرکت SER سپرده اند.

SER برخی از مشتریان بزرگ

CSP تکنولوژی کلیدی حوزه بانکی برای تحول دیجیتال
بـرای داشـتن محتوایـی جامـع، قابل اطمینـان و همـه جانبه نیاز اسـت تا به 
آسـانی بـه ابزارها، زیرسـاخت های ذخیـره سـازی اطالعات و انـواع فرمت 
های محتوایی دسترسـی وجود داشـته باشـد تا در یک قالب واحد و متمرکز 
ارائـه شـوند. همچنین الزم اسـت تا اطالعـات کافی در زمان مناسـب با ابزار 
مناسـب در اختیـار مخاطب مجاز قـرار گیرد. مخاطب ممکن اسـت کاربری 

مجـاز یا اپلیکیشـنی خـودکار با حق دسترسـی به محتوای دیجیتالی باشـد.

بـا توجـه به حجـم انبوه اطالعـات سـازمانی، CSP گزینه ای مناسـب جهت 
خودکار سـازی فرآیندها و توزیع محتوا در سراسـر سـازمان می باشـد. بنابر 
سـالها تجربـه کار بـا بانـک های بـزرگ دنیـا، موسسـات مالی اقتصـادی و 
شـرکتهای سـرمایه گذاری، شـرکت SER به بهترین راهکار مدیریت اسـناد 
در ایـن حوزه دسـت یافته اسـت. در شـکل زیـر نمونه ای از یکپارچه سـازی 

هـای انجام شـده در سـطح یک موسسـه مالی را مشـاهده مـی نمایید.


