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Solució Web: 
GESTOR DOCUMENTAL   

 
Què és el gestor documental? 

És una solució web de Formaweb.NET© que li  permet gestionar els documents en format electrònic, 
classificar-los i distribuir-los a través de la seva web d’empresa intranet o extranet. 
 
Connectant-se a Internet i accedint a través del seu navegador web a un entorn segur (intranet o 
extranet de empresa) vostè  pot gestionar tots els documents electrònics que vol que siguin accessibles 
al personal de la seva organització, terceres persones o empreses. 
 
Pot publicar documents a la web de la seva empresa, intranet o extranet. Pot classificar-los per 
categories o àrees temàtiques, disposa d’un còmode cercador incorporat al sistema per localitzar el 
recurs.  Pot enviar el document per e-mail a través de la intranet, la extranet o la web corporativa de 
l’empresa. 
 
Gestioni y publiqui al seu web, intranet extranet  milers de documents per descarregar (downloads) o 
consultar on line. El sistema permet ordenar-los a partir de múltiples criteris. Categories, Data de 
publicació, Autor, Tamany, Departament d’empresa que l’ ha generat, Format del document,… I 
localitzar-los de forma instantània a través del cercador  intel·ligent de documents incorporat al propi 
sistema. 
 
El gestor documental de formaweb és l’eina de gestió d’informació no estructurada de l’empresa que 
es trobi en un entorn de canvi, documentació de departaments de qualitat i millora continua , 
marketing, vendes, I+D+ I, arees jurídiques, etc... 

 

Com funciona el gestor documental?  
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