Externalització
de processos administratius
i gestió documental

Oferim suport als processos de tractament d’informació
que suposen un volum de treball excessiu per a l’empresa,
ja sigui per la quantitat de paper que cal gestionar, o pels
recursos materials o de temps de treball que consumeix.
Servei que cobreix tot el cicle de vida d’informació de l’empresa: des de la
identificació i classificació de continguts fins a la destrucció certificada,
tant de documents físics en paper o digitals.
Compliment de la LOPD, control d’accessos a la zona de treball, conservació
de la documentació, zona de custòdia documental climatitzada i amb
sistemes de protecció contra incendis i inundacions.
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BENEFICIS
Servei integral, donant suport a tot el cicle de la informació, des del
moment en que es genera fins que es destrueix.
Traçabilitat de la documentació, basada en ús intensiu de tecnologies
de la informació.
Magatzem de custòdia amb màximes mesures de conservació i seguretat en la zona metropolitana de Barcelona, facilitant la logística
d’entrada i sortida de documentació.
Cumpliment LISMI, Llei d’Integració de Persones amb Discapacitat.

Publicació Web

SERVEIS
Digitalització: Escanejat i OCR
Escàners multiformat d’altes prestacions (zenital,
postprinter i endorser).
Software OCR que captura el text escrit dels documents i el
converteix en text digital per poder efectuar recerques per
paraules clau.
Edició de metadades, recerca per paraules clau en
múltiples arxius.
Validació escanejat OCR.

Custòdia Documental
Magatzem de custòdia de documentació de 250 m2.
Control d’accessos i sistema de videovigilància.
Detectors d’incendis, control de temperatura, humitat i
plagues per a una òptima conservació dels documents.

Gestió de bases de dades
Actualització de registres, incorporacions o depuracions
de bases de dades.
Data Entry.

Destrucció Certificada
Destructor industrial per documentació confidencial i
lliurament de certificats.

Publicació web
Servidor web propi per consultar documents i bases de
dades des de qualsevol lloc, tenint l’arxiu accessible les
24 hores.

Impressió digital
Impressores a color d’alta capacitat.

Manipulació documental
Personal especialitzat en la manipulació de documents.
Maquinària per al tractament massiu de documents i gestió
postal.

Franqueig
Franqueig massiu d’enviaments postals i gestió de
devolucions.

Logística i Transport
Contenidors metàl·lics tancats amb clau per dipòsit i
transport intern de la documentació.
Vehicle furgó per al transport de documentació.
Lliurament de documents custodiats en 24 hores.
Trasllat de fons documentals.
Lliurament a Correus i recollida de devolucions
d’enviaments postals.

RECURSOS DEL SERVEI
LOGÍSTICA

LOGÍSTICA: vehicle furgó amb xofer per al trasllat de documentació.
MAGATZEM PER A MATERIAL: 500 m2 de magatzem de
palets per materials que no tenen necessitat de mesures de
confidencialitat o traçabilitat.
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MAGATZEM DE CUSTÒDIA DOCUMENTAL: amb control
d’accés, temperatura, humitat, sistema de detecció antiincendis i anti-intrusió, càmeres de vídeovigilància, servei
de neteja i desratització. Sistema informàtic de traçabilitat i
localització de documents.
OFICINES: per al tractament de la informació confidencial amb control d’accés, temperatura, videovigilància,
amb entrada independent per a documentació, sistemes
d’impressió digital, ordinadors per a la gravació i validació
de dades, gestió de BBDD i manipulació i destrucció de
documentació.
TALLER: 300 m2 per a treball amb maquinària per a la manipulació de documentació massiva: plegadores, ensobradores, retractiladores, guillotina, franquejadora, grapadores
per a grans formats. Espai de magatzem de 100 m2 per a
material circulant.

A Santa Coloma de Gramenet,
al costat de les principals vies d’entrada a Barcelona,
a 20 minuts del centre de la ciutat.

COMPROMISOS DE FUNDACIÓ TALLERS
INTEGRITAT
Tota la informació i documentació que arriba a Fundació Tallers és identificada,
catalogada i arxivada de manera que en tot momet és localitzable i accessible
per al client i Fundació Tallers, ja sigui en suport paper (llirament en 24h de
qualsevol document) o en suport digital (connexió de fibra òptica).
FIABILITAT
Els processo de negoci, encara que no formin par del 'core business', són necessaris per al funcionament de la empresa. Garantitzem els temps de resposta i nivells de qualitat.
CONFIDENCIALITAT
Garantim la confidencialitat i el compliment de la LOPD, gràcies als controls
d’accés, càmeres de vídeovigilància, protecció contra intrusió i transmissió
digital xifrada.
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