
Dokument
Smarta lösningar för din 
dokumenthantering!
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®
En kontakt. Allt du behöver
inom IT och teknik för ditt kontor. 



”
“Det blev onekligen ordning på utskrifterna när 
vi fördjupade samarbetet med Office, deras kun-
skap om utskriftslösningar är imponerande, och de 
jobbar ständligt med fokus på att förbättra vår 
hantering av dokument. Vi ser därför med stor  
tillförsikt fram emot nästa steg i samarbetet.”

Daniel Duchon, IT, KF Göta



DIGITALT ELLER På papper. En fung-

erande och effektiv dokumenthantering 

är en förutsättning för att din arbetsvar-

dag ska fungera. Alla organisationer har 

sina rutiner och sina behov, som dessut-

om förändras från tid till annan. Office är 

expert på lösningar för dina dokument-

behov.

DOKuMENTHANTERING HANDLAR OM 

att få ordning och reda, och att säker-

ställa rätt spridning av information och 

tillgänglighet till dokument i ert företag. 

Men, kanske viktigast av allt, att vara 

kostnadseffektiv när det gäller hante-

ring och samtidigt ta hänsyn till miljön 

och inte minst människorna som ska an-

vända systemen. 

OFFIcE HAR ÖvER 25 års års erfaren-

het och bredd av lösningar inom doku-

menthantering. Därför har vi fått förtro-

Skanning

w  Förenklad process

w  Affärssystems integration

Arkivering

w  Lagring och sökbarhet

endet att hjälpa små och stora kunder 

över hela Sverige med lösningar som 

omfattar skrivare och multifunktions-

produkter som kan skriva ut, häfta, 

skanna, faxa, mejla och hantera behö-

righetskontroll, kostnadskontroll, över-

vakning och automatiska larm. 

HANTERINGEN HANDLAR OcKSå i 

allt högre grad om digitala dokument 

och digitalisering av pappersdokument 

för integration i övriga interna system. 

Om skanning, lagring av inskannade do-

kument, OCR (textigenkänning så att 

du kan bearbeta den inskannade tex-

ten), inskanning av fakturor för elektro-

nisk fakturahantering. 

EFTERSOM båDE MÖjLIGHETERNA 

och behoven förändras över tid erbjud-

er vi övervakning av utrustning, proak-

tiv service och löpande utvärderingar. 

Smarta lösningar för 
din dokumenthantering!

Övervakning

w  Volym och förbrukning

Säkra utskrifter

w  Follow-me-print



En kontakt alla möjligheter - www.office.se

Välkommen till Office!
- Alltid nära dig
vI bRINNER FÖR långsiktiga partner-

skap oavsett storlek på ditt bolag eller 

er geografiska plats. Vi jobbar nära dig 

och din affär på 20 orter i Sverige! 

MED OFFIcE SuPPORT har du alltid 

tillgång till trygghet och service, för 

en problemfri vardag och fokus på rätt  

saker.

ALLT Du bEHÖvER inom IT och Teknik på ditt kontor ryms inom våra 

fem affärsområden. Vår affärsmodell är utvecklad efter våra kunders 

vardag och verklighet – det är din uppfattning av nytta och värde som 

betyder något! Vi börjar med att lyssna. På riktigt. Därefter föreslår 

en skräddarsydd lösning som exakt möter dina behov och utmaningar. 

Och sedan finns vi där. Alltid bara ett telefonsamtal bort.

®


