tecnosolucions
aspros

el suport avançat per rendibilitzar la vostra empresa

Gestió i custòdia documental
Servei postal i mailing
Digitalització de documents
Destrucció de documents

gestió
Gestió i custòdia documental
Oferim suport avançat per custodiar i gestionar els fons documentals
Estem al servei d’empreses grans, petites o mitjanes
Àmbits: institucional públic i/o privat
Consultoria, tractament, conservació i classificació de documents
Gestió i ordenació d’arxius
Solucions personalitzades

Protecció i confidencialitat de dades i documents

Gestió documental per agilitzar el treball diari i millorar recursos com l’espai i el temps
Garantim el compliment estricte en protecció de dades
Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i concordants

correspondència
Servei postal

Recollida de correspondència
Tractament, franqueig i classificació d'enviaments
Tractament de devolucions
Entrega a Correus · Altres

mailing
Mailing

Gestió de la base de dades
Impressió de cartes o documents
Impressió dels sobres
Ensobrats · Plegats · Embossats
Retràctil · Alçats · Grapats · Paqueteria
Màrqueting promocional · Altres

Garantia d’eficàcia i rigor
Àmplia gamma de serveis

a digitalització
Digitalització de documents

Recollida i preparació de documents
Procés d’expurgació, desengrapat, etc.
Classificació, conservació i codificació de la documentació
Arxiu digital
Consulta on-line
Custòdia
Escaneig
Codi de barres
OCR/OMR
Entrada de dates
Indexació

Arxius i custòdia física

Increment de l’eficiència i reducció de costos
Destrucció de documents
Avenços tecnològics aplicats a l’empresa per optimitzar productivitat i beneficis

destrucció
Destrucció de documents
Rigorosa confidencialitat en destrucció de documents
Respecte absolut a la confidencialitat
Estricte compliment de la Llei de Protecció de Dades · LOPD 15/1999
S’emet el corresponent certificat de destrucció
Altres serveis: neteja, conservació i ordenació d’arxius

Protecció del medi ambient
Garantim el reciclatge del material destruït

El servei inclou:
Gestió totalment controlada de recollida de documents, transport,
custòdia i immediata destrucció confidencial

tecnosolucions
el suport avançat per rendibilitzar la vostra empresa

aspros
té un compromís estricte en terminis d’entrega

aspros
es caracteritza:
Per la solidesa empresarial
Ens adaptem a les necessitats específiques
Proporcionem eficiència
Ens especialitzem en sectors
Disposem de més de 6.000 m 2 de tallers
Naus als polígons industrials de Lleida, El Segre i Mecanova

solucions tecnològiques en resposta a les necessitats del client
contacteu amb nosaltres. estem al vostre servei!

serveis a l’empresa
Av. Madrid, 21 altell 1a - 25002 Lleida - Tel. 973 278 087 - Fax 973 278 211 - aspros@aspros.cat

www.aspros.cat

