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INFORMATIEBEHEER VOOR UW HELE ONDERNEMING
M-Files helpt organisaties documenten en informatie te vinden, te delen en 

te beveiligen. Dit doen we ook voor bedrijven uit zeer gereguleerde bedrijfstakken.

SNEL INFORMATIE VINDEN

Het juiste document vinden als je het nodig hebt lijkt soms een onmogelijke opgave. 
Waar is dat bestand opgeslagen? Door wie werd het voor het laatst bewerkt? 

Wat als dat er nou eens niet toe deed?

M-Files organiseert alles op basis van wat het is, zodat u nooit hoeft te onthouden 
waar het is opgeslagen of welke versie de juiste is.

De oplossingen van M-Files Enterprise 
Information Management voorkomen de 

verzuiling van informatie in bedrijfssytemen en bieden 
vanuit elk bedrijfssysteem en vanaf elk apparaat 

direct toegang tot de juiste gegevens.

EENVOUDIG TE GEBRUIKEN

M-Files kan in diverse bedrijfsapplicaties 
(zoals CRM en ERP) geïntegreerd worden, 

en biedt daarmee de functionaliteit 
en de �lexibiliteit die u nu en in de 

toekomst nodig hebt.

PAST ZICH AAN UW
VERANDERENDE BEHOEFTEN AAN

M-Files biedt alle krachtige functies 
die bedrijven nodig hebben, 

maar kent geen complexe uitrolfase.

BINNEN ENKELE WEKEN
(GEEN MAANDEN) IN GEBRUIK

Bedrijven zijn niet langer gebonden aan 
een kantoor, dus waarom zou uw informatie 

dat wel zijn? Met M-Files deelt u uw informatie 
op een veilige manier op server, 

in de cloud of via een hybride toepassing.

FLEXIBELE TOEPASSING
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90% van de bestaande gegevens werden in 
de afgelopen twee jaar aangemaakt. 

Kan uw bedrijf al die informatie aan?

Alles opslaan. Alles meteen terugvinden. 
Overal toegankelijk.

EEN TEVEEL AAN INFORMATIE BEHEREN

U wilt uw informatie beveiligen, maar wel toegankelijk houden. 
Autorisaties kunnen daarom gemakkelijk worden ingesteld 

en databeveiliging gebeurt automatisch.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE BESCHERMEN

Documenten delen doet u binnen M-Files met een 
muisklik. Of u nu documenten met iemand van buiten uw 
organisatie wilt delen, of wilt samenwerken met collega‘s: 

M-Files stroomlijnt en organiseert het allemaal.

DELEN EN SAMENWERKEN

Als informatie verspreid over verschillende 
systemen ligt opgeslagen, bemoeilijkt dit de toegang 

en de combinatie van gegevens. M-Files koppelt al 
uw bestaande systemen (zoals CRM of ERP) 

met al uw gegevens (zoals documenten, projecten, 
dossiers en andere informatie) moeiteloos aan elkaar.

VOORKOM INFORMATIESILO‘S

De grootste uitdaging bij de introductie van een 
nieuw systeem is ervoor te zorgen dat iedereen het gaat 

gebruiken. Gebruikersacceptatie is voor M-Files nooit een 
probleem, omdat het intuïtief werkt, toegankelijk is vanuit 

alle programma‘s, en omdat het gewoon werkt.

GEBRUIKERS WAARDEREN M-FILES

M-Files heeft ingebouwde mogelijkheden voor 
content- en procesmanagement. Organiseer, beheer 
en volg elk document, proces en taak gemakkelijk.

COMPLIANCE EN REGELGEVING

M-Files automatiseert en stroomlijnt uw document- 
en werkprocessen,  zodat u verzekerd bent van

optimale productiviteit en compliance.
Snel, eenvoudig en ingebouwd in M-Files.

DOCUMENTEN VERWERKEN

Sluit informatie niet op in e-mails! 
M-Files integreerd met Outlook, classi�iceert berichten

en documenten en koppelt ze automatisch aan contacten, 
projecten, zaken etc. 

HET ZWARTE GAT DAT E-MAIL HEET
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