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Konsultim për  të gjithë  aspektet e arkivimit fizik dhe digital si dhe manaxhimin 
e dokumentave – edhe për projekte madhore.
Arkivim fizik i dokumentacionit në ambiente të sigurisë së lartë me mundësi aksesi 
nga web 24/7.
Dokumentimi i plotë i të gjitha hapave të arkivimit dhe manaxhimit të përhershëm 
nëpërmjet softuerit të arkivit web-based RWAS.
Përcaktimi i grupeve të përdoruesve dhe informacioni për çdo lëvizje të skedarëve 
është i drejtpërdrejtë.
Transporti dhe arkivimi në skedarë kryhen vetëm nga stafi i brendshëm.
Scan on demand  gjithashtu mundësohet në çdo kohë.
Back-up i të dhënave në  kasa IT si dhe shërbimi i transportit për to.
Çertifikim i cilësisë së manaxhimit ISO 900l :2008.
Standart Gjerman në mbrojtjen e të dhënave.
Në përputhje të plotë me Rregulloren Europiane të Mbrojtjes së të dhënave (GDPR).

Hapësirë për më thelbësoret.

Shumica e kompanive janë entuziaste rreth idesë së    
    zyrave pa letra, por nuk mund të implementojnë 
plotësisht këtë për shkak të procesit afatgjatë të 
përpunimit si dhe detyrimeve ligjore për ruajtjen e 
dokumentacionit. E kundërta ndodh, arkivat vazhdojnë 
të rriten si rezultat i legjislacionit, arkivimit afatgjatë dhe 
të dokumentimit të të gjitha transaksioneve të biznesit, 
duke kushtuar më shumë sesa thjesht hapësirë.

REISSWOLF mund të kujdeset, kategorizojë dhe 
arkivojë të dhënat tuaja. Duke analizuar të dhënat e 
stokut tuaj të dokumentave, ne mund të zhvillojmë një 
strategji arkivimi të personalizuar për kompaninë tuaj.
Nëpërmjet programit web based RWAS ju mund të 
kërkoni hapësirë për arkivim,
 

dokumenta file – fizikisht ose me opsionin e skanimit 
me kërkesë, etiketa, barcode, aksese të ndryshme 
për personelin tuaj, dhe në fund gjithmonë duke 
qëndruar konform rregullores së mbrojtjes së të 
dhënave ju mund te kërkoni shkatërrimin e doku-
mentacionit tuaj në çdo kohë kudo që ju ndodheni.

Në këtë mënyrë, arkivat e REISSWOLF në mbarë 
vendin ofrojnë siguri - veç kursimit të hapësirës ofron 
procese të efektshme të punës, pasi arkivimi hibrid 
bën të mundur përdorimin e të dhënave analoge në 
çdo kohë. Sepse teksa ecim drejt një të ardhme ku 
punojmë vetëm me dokumente dixhitale, shpejtësia 
dhe aftësia për të patur akses në çdo kohë, dhe kudo 
bëhet gjithnjë e më e rëndësishme. 
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