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Star Storage este un furnizor global de tehnologie 
ce dezvoltă și implementează souții avansate de 
management și protecție a informației pentru 
organizații private sau publice de top. Jucăm un rol 
cheie în procesul de transformare digitală și 
asimilare a tehnologiilor mobile și cloud, pentru 
organizații de orice mărime.

EȘTI DESCHIS CĂTRE SCHIMBARE? (Management)
Schimbarea este un proces: când progresul întârzie, concentrează-te pe 
lecțiile învățate

IA-TE DUPĂ MULȚIME
Orientează-te după clienți sau tendințele din industrie - vezi cum se propagă 
valul și acționează corespunzător

UTILIZEAZĂ INFORMAȚIA
Posibilitatea de a accesa informația oricând și oriunde este un avantaj 
competitiv major

CAUTĂ SPRIJIN ÎN CADRUL MANAGEMENTULUI
Identifică cine se ocupă cu procesele de schimbare și atrage sprijinul 
acestor persoane pentru politici bazate pe eliminarea hârtiei. 

IMPLEMENTEAZĂ UN PROCES PILOT
Nu există procese fără hârtie? Fă un test - poate  Account Payable (AP)  
- după care monitorizează, repetă și învață. 

RECOMANDĂRI
Reține

ELIMINĂ BARIERELE
Caută moduri de extindere a activităților de captură, acces și interacțiune 
cu clienții tăi dincolo de zidurile companiei

Când este vorba despre conversia 
proceselor cheie de business, 
Account Payable (AP) este principala 
prioritate, conform respondenților.   

Dintre repondenți sunt în curs 
sau au în plan să adopte o 
soluție de captură a 
documentelor livrată din Cloud 
în următoarele 12-18 luni

Tehnologia este un instrument, așa că actionează strategic. 
Atunci când pachetele de soluții nu sunt compatibile cu 
organizația ta, ia în calcul aplicații agile pentru a satisface 
cerințele de captură și digitalizare.  

Oamenii sunt cei mai importanți. Ține cont de ușurința 
în utilizare și o experiență prietenoasă pentru utilizatori

Renunțarea la hârtie nu se poate face peste noapte; 
Insistă: ROI apare după aproximativ 6 luni, așa cum 
raportează 45% dintre organizații

47% 

Viteza de disponiblitate a 
datelor este cel mai mare 
avantaj oferit de captura 
mobilă a datelor pentru 
organizații 44% 

Cererea de comunicare fără hârtie este în creștere

65% 
Dintre repondenți spun că acum primesc 
mai multe facturi digitale decât cele pe hârtie

38% 

Lipsa inițiativelor managementului 
de a renunța la documentele pe 
hârtie se crede că e principalul 
motiv pentru pentru utilizarea în 
continuare a documentelor pe suport de hârtie47% 

38% 

20% 

Factorul uman - nevoia de a ține 
în mâini ceva palpabil - rămâne 
motivul principal pentru 
utilizarea hârtiei, așa cum reiese 
din studiu


