
OBJEVTE SKUTEČNOU 
PROVOZNÍ EFEKTIVITU

Klíčem k provozní efektivitě

v účetní firmě mohou být hladké procesy
a automatická workflow. Díky M-Files
mohou manažeři mít přehled o každém
kroku procesu a ověřit, zda je správně
proveden.

M-Files mohou automatizovat únavnou a
manuální práci zahrnující například správu
smluv nebo nabídek, využíváním šablon a
workflow, která zajistí, že klíčová obchodní
dokumentace bude automaticky zpracována
včas a s minimálními chybami.

Díky sloučení informací do jednoho systému
mohou M-Files jednoduše data archivovat,
poskytovat informace v kontextu a současně
dokumentaci zabezpečit.

02 Stabilní udržitelný růst

Konkurence v sektoru účetních služeb
je silná, protože zákazníci požadují
pevně stanovené a transparentní
ceny spolu se službami, které jsou
rychlejší, jednodušší, pohodlnější a
dostupnější.

Příliš mnoho času stráveného administrativními
úkoly

Od pracovních výkazů až po papírování na projektech a další 
administrativní činnosti - pro zaměstnance je velice snadné 
promarnit spoustu času zdlouhavými a časově náročnými 
úkoly, zejména pokud se jedná o ty manuální.

Zaměstnanci nevyužívají plně svůj potenciál
Společnost utrácí obrovské zdroje na nalezení špičkových
talentů. Očekává se, že budou maximalizovat svou
produktivitu.

Zvyšte produktivitu tím, že umožníte svým
zaměstnancům soustředit se spíše na
fakturovatelnou práci než na zdlouhavé
manuální úkoly a vyhledávání informací.

360 stupňový pohled na potřebné
informace napříč různorodými
úložišti

Automatizace opakujících
se manuálních úkolů - od

zadávání dat po zpracování
dokumentů

01 Zachování dobré pověsti firmy a
minimalizace bezpečnostního rizika

Pro společnosti poskytující profesionální
služby je dodržování předpisů a zásad 
bezpečnosti při řízení rizik klíčové. 

V sázce je mnohem víc než jen pokuta
od regulačních orgánů. V sázce je jejich
reputace. Poškozená pověst firmy může
znamenat její konec.

Opatření k zabezpečení údajů

Účetní firmy mají data roztroušená ve více firemních systémech -
ERP, CRM, notebooky, síťové složky - což zvyšuje riziko, protože
zajistit, aby informace neunikly nebo nespadly do špatných rukou,
je mnohem obtížnější.

Přísnější dodržování předpisů a postupy auditu

Když přijde na audit, je lepší být schopen připravit požadovanou
dokumentaci během několika minut, nikoliv v průběhu týdnů.

Dynamická přístupová oprávnění
řízená dle uživatele, skupiny, role
nebo jakékoliv vlastnosti metadat

M-Files se flexibilně
se přizpůsobuje

měnícím se
regulačním

požadavkům

Už žádné
rizikové
e-mailové přílohy

Spravujte informace on-
premises, v cloudu nebo
hybridně.

M-FILES
INTELIGENTNÍ
SPRÁVA
INFORMACÍ

M-FILES
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A JAK JE ŘEŠÍ INTELIGENTNÍ SPRÁVA INFORMACÍ
Zabezpečení, plánování, daňové změny, kybernetická bezpečnost, fúze,

komoditizace základních služeb, poptávka po dalších certifikovaných účetních a
spolehlivost - to vše bylo zmiňováno jako klíčové téma vedení účetních firem.

Kterým obavám a problémům účetní firmy čelí?

V roce 2018 došlo v sektoru
profesionálních služeb
ke 130 potvrzeným únikům
dat - což je o 18 % více
než v předchozím roce.

V ČÍSLECH

130
Účetní firmy, které jsou
kompletně v cloudu,
zaznamenávají vyšší
tempo růstu než firmy,
které v cloudu nejsou.

www.e-dms.cz

info@e-dms.cz

Za poslední tři roky tvořilo
odvětví financí a účetnictví
23 % z celkového objemu
narušení zabezpečení dat,
těsně za sektorem
zdravotnictví.

23%   83%
klientů dnes požaduje
od svých účetních více
než před 5 lety

INTELIGENTNÍ SPRÁVA DOKUMENTŮ A INFORMACÍ

M-Files je jediná inteligentní platforma pro správu informací, která organizuje
obsah podle toho, čím je, nikoliv dle toho, kde je uložen. Dokonce se můžete
připojit k existujícím síťovým složkám a systémům a využít umělé inteligence,
která automaticky kategorizuje a chrání informace.
Chcete-li se dozvědět více, navštivte www.e-dms.cz.

2 KLÍČOVÉ VÝZVY
V ODVĚTVÍ ÚČETNICTVÍ
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