
- KARŞILAŞILAN ZORLUK

Kağıt bazlı bilgiyle çalışmanın zorlukları size oldukça tanıdık geliyor olabilir. Kuruluşunuzun çalışanlarının verimliliği 
kadar bilgi, güvenlik, gizlilik ve yasal uyum gereklilikleri bu zorluklardan etkileniyor.

Sizin gibi yöneticiler bir süredir kağıt bazlı bilgiyi iş süreçlerinden kaldırmayı ya da en azından azaltmayı deniyor. 
Ama fiziksel posta gelmeye devam ettiği ve çalışanlarınız sürekli yüksek hacimde gelen fiziksel postayla mücadele 
ettiği sürece iş yerinizden kağıdı kaldırmak imkansızdır. Herhangi bir yerden herhangi bir anda postalarına güvenli 
erişim ihtiyacı olan uzaktan çalışanlar için fiziksel postaya erişim daha zordur. 

+ ÇÖZÜM

Iron Mountain Dijital Muhaberat çözümü, “kapınızda” biriken kağıdı ortadan kaldırmanızı sağlar. Bu çözüm ile 
postanızı tarar, dizinler ve ihtiyacınıza uygun şekilde kalite kontrolünü sağlarsınız.

Optik karakter tanıma (OCR) teknolojisiyle belgelerinizin içeriğinde metin ya da dizin olarak arama yapabilirsiniz. PDF, 
TIFF, Office belgeleri için 50’den fazla dilde OCR mevcuttur. Postanız bir kez dijitale aktarıldığında onu güvenli olarak 
saklayabilir, arama yapabilir, güvenli bilgi yönetimi ve içerik hizmetleri platformuyla erişim sağlayabilirsiniz.  

Nasıl Çalışır?
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© 2022 Iron Mountain Incorporated. Her hakkı saklıdır. Iron Mountain ve ‘dağ’ tasarımı, Iron Mountain Incorporated’ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 
Bu belge Iron Mountain Incorporated ve onun iştirakleri (“Iron Mountain”), ve burada sağlanan bilgi Iron Mountain’ın mülkiyetindedir ve Iron Mountain ve/veya tescilli markalarına mahsus içeriğin kopyası herhangi bir formda veya herhangi 
bir amaçla, elektronik veya mekanik olarak Iron Mountain’ın yazılı izni olmaksızın çıkartılamaz veya yayınlanamaz. Hali hazırdaki ürün veya hizmet planları, strateji, sürüm tarihleri veya yetkinlikler haber verilmeksizin değiştirilebilir ve 
bir davet veya teklif ima etmez veya her ülkede mevcut değildir ve gelecekteki ürün veya mevcut olacak özellikleri taahhüt etmeye yönelik değildir. Bu belge herhangi bir tarafla sponsor edilmemiştir, tasdik edilmemiştir veya ilgili değildir 
ve burada tarif edilen herhangi bir müşteri örneği müşterilerin Iron Mountain ürün ve hizmetlerini nasıl kullanmış olduklarını tasvir etmek üzere sunulmuştur ve bahsedilen bu tarz müşteri veya diğer kuruluşların herhangi bir bağlantısı, 
desteği, onayı yoktur. Bilginin kullanımı veya yanlış kullanımından dolayı meydana gelebilecek herhangi bir direkt, direkt olmayan, bağlantılı, ceza niteliğinde, mahsus veya tesadüfi hasardan dolayı Iron Mountain mesul değildir.
Iron Mountain bu bilgiyi olduğu gibi temin eder; sağlanan bilginin geçerliliği ve bütünlüğü ile ilgili veya belirli bir amaç için uygunluğu ile ilgili beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

FAYDALAR
+  İş kararlarına yön veren ve iş akışlarını düzenleyen meta verinin OTOMATİK OLARAK ÇIKARTILMASI.

+  Merkezi ve güvenli bir lokasyondan postanıza KOLAYCA VE HIZLICA ERİŞİM. 

+  İhtiyacınız olanı aramak için daha az harcanan ZAMAN VE EFOR.

+  İhtiyacınıza göre belirleyeceğiniz ÖNGÖRÜLEBİLİR MALİYET.

DİJİTALLEŞTİRİN
Postanızı Dijitalleştirin

Dijitalleştirme için postanızı bir 
Iron Mountain tesisine yönlendirebilir 
ya da kendiniz dijitalleştirebilirsiniz.
Bir kez dijitale aktarıldığında kullanıcılar 
yorum ekleyebilir ve takibini sağlayabilir.

DEĞER YARATIN
Önemli Bilgileri
Görüntüleyip Yorumlayın
Gösterge panellerinin 
sunduğu veri ve metriklerle
içgörü elde edin.

OTOMATİKLEŞTİRİN
Postanızı Yönlendirin

Otomatik iş akışları meta 
veriye dayalı olarak oluşturulur.
SSO, Outlook ve/veya Gmail ile 
entegre edilebilir.

DEPOLAYIN
Şifreli Dosyalar Güvenli 
Bir Depoda Saklanır
Yetki bazlı izinler, yetkili kullanıcıların
dijital postalara güvenli bilgi yönetimi
ve içerik hizmetleri platformu üzerinden
7/24 erişmelerini sağlar.
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