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Parajett e-Arkiv

Oavsett om du har behov av en enklare viewing-tjänst eller ett arkiv för
lagring längre tid kan Parajett e-Arkiv vara lösningen. Med Parajett
e-Arkiv får du en elektronisk arkivplats för alla de dokument som du
skickar ut till dina kunder via Parajett, oavsett om det är en faktura,
saldobesked eller något annat transaktionsdokument. Du får en enkel
och smidig lösning för ditt arkiv utan att behöva tänka på
programvarulicenser, drift- och underhåll eller liknande.
Enkelt att använda
Alla dokument, såväl elektroniska som printade, lagras och görs
sökbara på samma ställe. Och naturligtvis ser de ut precis som det din
kund har framför sig.
En stor fördel är att du kan se distributionssätt för kundens dokument,
som t ex att det skickats till en digital brevlåda eller som e-faktura.
Sökbart
Du söker enkelt fram dokumenten utifrån de begrep du bestämt ska
vara sökbara. Du kan skriva ut dokumenten som PDF eller skicka dem
via e-post.
Arkivet når du som en webbservice och denna integreras direkt i ert
ERP-system eller via Mina sidor. Alternativt går det att logga in med
användarnamn och lösenord.
Säkerhet
Säkerheten kring informationen i arkivet är hög och du kan vara trygg
med att den information vi lagrar för dig bara görs tillgänglig för dem du
bestämmer. Om behov finns kan vi koppla en loggningsfunktion till
arkivet som talar om vem som varit inne i arkivet, vad personen har
tittat på och när det gjordes.
Arkiv för kort eller lång tid
Parajett e-Arkiv erbjuds för lagring mellan 12 och 36 månader och du
betalar för den lagringstid du önskar. Om behov finns för längre lagring
kan vi naturligtvis lösa det också. När lagringstiden uppnåtts raderas
dokumenten med automatik. Vill du få ut dokument för egen lagring
finns det möjlighet att koppla på exportfunktionalitet till arkivet.
Leverans till eget arkiv
Om du hellre vill få över dina dokument direkt efter utskrift och arkivera
dem själv kan vi erbjuda även denna tjänst. Som standard levereras en
sökbar PDF men alternativa format kan också levereras.
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