Tài liệu kỹ thuật

Quản lý tài liệu

Phát triển Website

QUẢN LÝ TÀI LIỆU
Quản lý tài liệu theo phương pháp truyền thống
Thiết kế Catalog

HỆ THỐNG

Nhập
•
•
•
•
•
•
•

Thu thập/ Biên soạn
Tài liệu khách hàng
Tài liệu nhà cung cấp
Hệ thống điều hành
Dữ liệu
Hệ thống ERP
Hệ thống CRM

Xuất
•
•
•
•

Phân phối
Cung cấp
Xuất bản
...

Quản lý Tài
liệu

• ...

Phát triển phần mềm

Phác thảo bản vẽ kỹ thuật

Chế bản điện tử

Phát triển dữ liệu

LƯU TRỮ

Tích hợp hệ thống

Quản lý tài liệu của TANNER
Lưu trữ

Số hóa

Phân loại

- Lưu trữ lâu dài

- Scanning

- Tập trung kiểm kê

- Lưu trữ emails

- Chuyển đổi

- Phân loại theo thuộc

- Cập nhật hệ thống

- Tiếp nhận dữ liệu cũ

- Chuyển đổi dữ liệu

- Lọc dữ liệu

từ tài liệu

tính

Cấu trúc
- Thiết lập cấu trúc trên
SAP & ERP

Tư vấn kinh doanh

- Kiểm tra việc hoàn tất

- Kiểm tra sự trễ, dừng - Quản trị dữ liệu lớn
- Loại bỏ trùng lặp

Quản lý dịch thuật

- Định vị dữ liệu với

Tư vấn “ Văn phòng Xanh“

hyper-links.

Quy trình

CAD/ CAE

Thiết kế

Hệ thống

- Phác thảo biên bản

- Thiết kế hệ thống theo

Công ty TNHH TANNER Việt Nam
43D/8 Hồ Văn Huê, Phường 9,

- Tiến trình công việc

- Đồ họa CAD

- Tối ưu quy trình

- Thiết lập bản vẽ

- Quản lý thông tin

isometries

kiểm tra

Quận Phú Nhuận, Tp. HCM

yêu cầu

Tel: + 84 8 3997 -3452

- Kiểm tra dữ liệu

- Triển khai

Fax. +84 8 3997-3465

- Xuất bản

- Hỗ trợ

salesvn@tanner.de
www.tanner.vn

- Quản lý Chất lượng

- Thiết kế theo CAE

- Kiểm soát dự án

- Thiết kế đồ họa

- Lập trình phần mềm

- Thiết kế

- Tư vấn hệ thống

