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Gestiunea fluxurilor de documente în contextul 
digital actual – factor major de creștere a afacerii 
18.05.2016 – Cluj - Napoca  

Progresul tehnologic pătrunde în toate aspectele vieții și modifică în permanență modul în care ne 
desfășurăm activitatea. Acum, mai mult ca oricând, utilizarea de noi tehnologii în cadrul afacerilor proprii 
înseamnă procese eficiente și transparente și reprezintă un factor de succes. 
  
O companie care va utiliza serviciile de digitizare și fluxuri de documente îşi va reduce costurile de lucru 
cu până la 80%, având avantajul reutilizării acestora în activităţi generatoare de profit. În mediul de 
business actual, în care menţinerea unui cash-flow pozitiv este esenţială şi în care reducerile de cost fără 
impact asupra activităţii de bază sunt soluţiile pe care le caută toţi managerii, arhivarea electronică poate 
aduce avantaje semnificative, tangibile. 

De aceea, Sistec, important integrator de sisteme și soluții IT complexe și important furnizor de 
produse și servicii IT din România, alături de partenerul său de afaceri ELO Digital Office, în calitate de 
producător de soluții Enterprise Content Management (ECM), vă invită la evenimentul „Gestiunea 
fluxurilor de documente în contextul digital actual – factor major de creștere a afacerii“. Vor fi 
abordate teme referitoare la beneficiile arhivării electronice și cadrul legislativ din România în contextul 
definirii rolului esențial pe care utilizarea tehnologiei informației va trebui să-l joace în atingerea 
obiectivelor afacerii dumneavoastră, obiective corelate cu strategia Europa 2020. 



 

 

Localizare Eveniment 
 
Hotel City Plaza 
 
Strada Sindicatelor 9-13 
Cluj Napoca 
 
Telefon: 0722 572 740 
E-mail: marius.hadaric@sistec.ro 
 
Website:www.sistec.ro 

Înregistrare
Persoana de contact:dl. Marius Handaric

Telefon: 0722 572 740
E-mail: marius.handaric@sistec.ro

Website: www.sistec.ro
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Agenda
18.05.2016 – Cluj - Napoca 

Ora Topic 

09:30 – 10:00 Înregistrarea participanților și Welcome coffee 

10:00 – 10:15 Sistec  
Prezentarea companiei 
Radu Dinescu – Managing Director Sistec 

10:15 – 10:45  Cadrul legislativ în contextul digital actual 
Radu Dinescu – Managing Director Sistec 

10:45 – 12:15 Gestiunea fluxurilor de documente 
Soluțiile ELO Digital Office 
Florin Manolescu – Presales Manager ELO Digital Office România 

12:15 – 12:30 Q & A 
Networking 

12:30 – 13:00 Brunch și concluzii 

 

 

Evenimentul “Gestiunea fluxurilor de documente în contextul digital actual – factor major de creștere 
a afacerii” se desfășoară în data de 18.05.2016 la hotel City Plaza, Strada Sindicatelor 9-13, Cluj-Napoca, 
400029, sala Beijing. 

 

 

 

 



 

Localizare eveniment 
 
Hotel City Plaza 
 
Strada Sindicatelor 9-13 
Cluj Napoca 
 
Telefon: 0722 572 740 
E-mail: marius.hadaric@sistec.ro 
 
Website:www.sistec.ro  

Înregistrare
Persoana de contact:dl. Marius Handaric

Telefon: 0722 572 740
E-mail: marius.handaric@sistec.ro

Website: www.sistec.ro

 

Concept și localizare
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Sistec  

Sistec este integrator de sisteme și soluții IT 
complexe și important furnizor de produse și 
servicii IT din România, deținând multiple 
certificari din IT-ul românesc. 

Avem peste 20 ani de experiență, asigurând 
acoperirea riscurilor informatice, a situațiilor de 
nefuncționare a sistemelor IT și oferind angajaților 
dumneavoastră soluții IT și suportul tehnic necesar 
pentru evitarea întreruperilor în activitate.  

Avem capacitatea de a înțelege și de a ne adapta 
la creșterea rapidă a tehnologiei, pe masura ce 
creștem, suntem capabili să ajutam companiile și 
organizațiile de toate tipurile și dimensiunile să 
crească la rândul lor. 

ELO Digital Office 

Cu un portofoliu impresionant de clienți ce 
beneficiază de soluțiile sale, ELO Digital Office 
este unul dintre marii dezvoltatori de sisteme de 
document management și enterprise content 
management. 

Sistemele informatice ELO aduc îmbunătățiri 
semnificative în gestionarea informației, 
organizarea documentelor și creșterea 
productivității angajaților și a companiei 
deopotrivă.  

Cu ajutorul întregului spectru de produse, ELO 
Digital Office acoperă trei segmente complete de 
piață: firmele mici și stațiile de lucru individuale, 
companii mici și mijlocii, precum și companii mari. 

 



 

 

Înregistrare
18.05.2016 – Cluj - Napoca 
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Modalitatea de înregistrare: 

Vă puteți înregistra completând formularul de mai jos și îl puteți transmite la adresa 
marius.handaric@sistec.ro  

 

���� Doresc să particip la evenimentul “Gestiunea fluxurilor de documente în contextul digital actual – 
factor major de creștere a afacerii” din data de 18.05.2016, Cluj – Napoca. Participarea este 
GRATUITĂ. 

 

���� Din păcate, nu pot participa la acest eveniment. Vă rog să-mi transmiteți mai multe informații pe 
e-mail. 

 

 

Va rugăm să completați următorul formular. 

 

Companie  

Strada  

Oraș, cod poștal  

Persoană  

Telefon, fax  

E-mail  

 

Data, Ștampila companiei, Semnatură autorizată 



 

 

Gestiunea fluxurilor de documente  în contextul digital actual www.sistec.ro
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Vă asteptăm. 


