
 

Sidoksis ePošta 

Sidoksis ePošta je celovita rešitev za elektronsko upravljanje vhodno - 
izhodne pošte. Dan danes si vsako podjetje želi imeti dokumentacijo pregledno 
urejeno, hitro dostopno in na voljo tistim, ki imajo pravice vpogleda vanjo.  

Ali še vedno uporabljate zvezke za evidenco prejete in izdane pošte? Se vam 
je že zgodilo, da se je prejeta pošta enostavno izgubila? Se vam dogaja, da pošto 
iščete, ker ne veste, kdo v podjetju jo je sprejel? Z rešitvijo Sidoksis ePošta  z zgoraj 
omenjenim ne bo več težav, saj vam omenjena rešitev omogoča, da s pomočjo 
programske opreme vzpostavite digitalizacijo pošte v podjetju.  

Z leti in vse večjim obsegom poslovanja se v podjetjih pošta navadno prične 
kopičiti. Seveda je vedno več tudi notranje pošte. Z rešitvijo Sidoksis ePošta  je 
evidentiranje vse te pošte in z njo povezanih informacij enostavno in 
pregledno. Vsa pošta oz. informacije so zbrane na enem mestu, dosegljive vsem 
v vsakem trenutku kjerkoli in kadarkoli. Pošta se več ne išče po knjigah, fasciklih, 
oddelkih ... 

Rešitev Sidoksis ePošta   nam v vsakem trenutku pove, kje se določena pošta 
nahaja in v kakšni fazi obdelave je. Pošta se tudi arhivira, to pa pomeni, da ni več 
izgube časa z iskanjem po zaprašenih prostorih arhiva. 

S pomočjo rešitve Sidoksis ePošta pridobite: 

• Možnost zajemanja dokumentov iz več virov in iz različnih lokacij. 
• Takojšni dostop/hkratni dostop od koderkoli in kadarkoli. 
• Nadzor dostopa do zaupne pošte in vse ostale pošte. 
• Prihranek na stroških fotokopiranja.  
• Prihranek na prostoru. 
• Izguba dokumenta oz. njegovo uničenje je le še zgodovina. 
• Verzioniziranje. 
• Beleženje sprememb dokumentov ter ustvarjanje revizijske sledi.  
• Optimizacija in avtomatizacija poslovanja.   
• Centralno shranjevanje pošte, ki je skladno z zakonodajo. 

S Sidoksis ePošto  ne bo več nepotrebnega izgubljanja časa z iskanjem pošte, vaši 
zaposleni bodo čas začeli izkoriščati za dela, ki vašemu poslovanju povečujejo 
dodano vrednost.  


