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System V-Room zapewnia wir-
tualną przestrzeń do koopera-
cji nad dokumentami, a także 
obsługę podpisów elektronicz-
nych. 

V-Room w połączeniu z syste-
mem V-Desk (lub za pomocą 
otwartego API również z innymi 
systemami) przekazuje doku-
menty bezpośrednio z poziomu 
użytkownika V-Desk do osób 
spoza organizacji bez koniecz-
ności zakładania kont czy zaku-
pu dodatkowych licencji. 

Platforma V-Room to narzędzie zapewniające dedykowaną 
i bezpieczną przestrzeń dla jednoczesnej pracy nad doku- 
mentami przez wiele osób.

• Bezpieczne udostępnianie dokumentów 

• Tworzenie przestrzeni do jednoczesnej pracy nad dokumentami

• Dostęp dla użytkowników w ramach jednej organizacji lub przez użytkowników 

zewnętrznych

• Brak konieczności zakładania konta dla podjęcia pracy nad dokumentem

• Rozwiązanie chmurowe - dostęp z każdego miejsca

• Obsługa poprzez przeglądarkę

• Otwarte API umożliwiające integracje z różnymi systemami

Ogólnie  
o systemie:
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Widok zaproszenia01

• Tworzenie wirtualnych pokoi do pracy nad dokumentami z poziomu systemu     

workflow

• Wysyłka dedykowanych zaproszeń do wirtualnych miejsc pracy – pokoi  

wirtualnych

• Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym

• Możliwość edycji dokumentów Online (wymaga licencji Microsoft365)

• Możliwość pobrania dokumentów lokalnie i edycji bez posiadania  

licencji Microsoft365

• Interface dostosowany do rozdzielczości komputerów oraz tabletów

• Wielojęzykowy interfejs

• Otwarte API umożliwiające integracje z różnymi systemami

Wybrane 
funkcjonalności:

• Uzgodnienie zapisów umowy z kontrahentem

• Współpraca z kancelarią prawną nad treścią umowy

• Przekazanie pracownikowi umowy zatrudnienia

• Wysyłka zapytania do oferentów

• Przekazanie zamówienia dostawcy

• Wysyłka oferty lub umowy do klienta

• Przekazanie dokumentu do podpisu za pomocą certyfikatu elektronicznego

Wybrane  
scenariusze  
zastosowań 
systemu:
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Widok pokoju02

• Notatki

• Użytkownicy

• Dane pokoju

03 Widok pokoju- 
Informacje podstawowe
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• Podpisz

• Edytuj w Microsoft 365

• Pozostałe narzędzia

Narzędzia dokumentu 05

Narzędzia systemu04

Integracja z Microsoft 365

• opiniowanie dokumentów

• akceptacja zmian w trybie online

• nanoszenia poprawek i uwag

• uzupełnianie danych

• pracy w trybie śledzenia zmian

Narzędzia dokumentu

• dodawanie nowej wersji dokumentu

• edycja w Microsoft 365

• edycja w LibreOffice

• zmiana widoku

• wyszukiwanie  w treści dokumentu

• skalowanie

• podpisywanie dokumentu 
 
• drukowanie
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Widok kalendarza07

06
• Potwierdź

• Zamknij pokój

Bezpieczeństwo: • Najwyższe standardy bezpieczeństwa Primesoft Polska

• Polityki bezpieczeństwa Microsoft Azure

• Wysoka dostępność dzięki oparciu o technologię konteneryzacji – Kubernetes

• Przechowywanie plików w izolowanym zasobie

• Możliwość przesyłania korespondencji niejawnej oraz dokumentów chronio-

nych prawem o ochronie danych osobowych

Narzędzia systemu
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Poznaj  
nasze produkty: 

V-Desk

Scan & Paste

OCR by Primesoft

Aztec Reader

System V-Desk pozwala na kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi 
oraz przetwarzanymi dokumentami. Praktyczność zarządzania to zasługa trzech 
uzupełniających się i zintegrowanych modułów, tj. elektronicznego archiwum, 
zarządzania procesami oraz elektronicznego obiegu dokumentów. Ich zastoso-
wanie wyraźnie usprawnia działalność firmy, gwarantując łatwe i przejrzyste za-
rządzanie dokumentami. V-Desk jest systemem skalowalnym i otwartym.

Dzięki aplikacji Scan&Paste możesz wykorzystać smartfona jako skaner doku-
mentów z wbudowanym narzędziem OCR. W łatwy i intuicyjny sposób prześlesz 
pliki tekstowe w różnych formatach, zdjęcia lub materiały video. Scan&Paste 
funkcjonuje również jako dodatek do pakietu MS Office oraz programu poczto-
wego Outlook.

Usługa automatyzuje proces rejestracji dokumentów. Przyspiesza proces wpro-
wadzania danych, analizując zeskanowany obraz oraz uzupełnia brakujące 
metadane np. NIP, numer rachunku bankowego, datę wystawienia faktury itp.  
Co więcej, sczytuje dane i równocześnie sprawdza ich poprawność.

Aztec Reader SDK daje możliwość odczytu kodów Aztec za pomocą urządzeń 
mobilnych. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szybki odczyt kodów nawet  
w złych warunkach, co czyni to rozwiązanie unikalnym na rynku. Zaletą Aztec Re-
ader SDK jest łatwa i bezproblemowa integracja z własnym oprogramowaniem.


