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Kyocera Enterprise Information Manager (KEIM), một công cụ mạnh mẽ để xây dụng 
các giải pháp quản lý nội dung, quản lý quy trình kinh doanh và lưu trữ toàn diện. Đây là 
một nền tảng kỹ thuật số đầy đủ quy mô để sắp xếp tất cả các dạng dữ liệu và thông tin.  

Trang bị doanh nghiệp của bạn với KEIM, từ hệ thống quản lý tài liệu, quy trình làm việc tự 
động, đến tích hợp hệ thống của bên thứ 3, vv.. năng lực của doanh nghiệp của bạn sẽ được 
phát huy tối đa để đối phó với những thay đổi kinh doanh nhanh chóng và đạt được mục 
tiêu kinh doanh liên tiếp – tất cả trong một lần thực hiện. 

Kyocera Enterprise 
Information Manager



LỢI ÍCH:

HỖ TRỢ CHO TẤT CẢ 
DOANH NGHIỆP và  
QUY TRÌNH

Cá nhân hóa và linh hoạt
Tính linh hoạt của KEIM cho phép người dùng có 
được một giải pháp phù hợp và đạp ứng nhu cầu 
cho doanh nghiệp – cả nội bộ và bên ngoài. KEIM 
được thiết kế để nhanh chóng xây dựng, triển 
khai và sửa đổi các chức năng và tính năng của 
giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả những thay 
đổi của thị trường, nhu cầu của ngành và hỗ trợ 
các yêu cầu ngày càng tăng cao của người dùng.

Tích hợp toàn diện
Các doanh nghiệp hiện tại thường đang sử dụng 
nhiều ứng dụng trong toàn bộ công ty vào các 
hoạt động hàng ngày. Thay vì nhập dữ liệu nhiều 
lần vào các hệ thống khác nhau, KEIM cho phép 
tích hợp liền mạch với bất kỳ hệ thống hoặc 
dịch vụ của bên thứ 3 và trao đổi thông tin tự 
động. Bằng cách đồng bộ hóa dữ liệu giữa các 
hệ thống, người dùng KEIM có thể hưởng lợi từ 
hoạt động suôn sẻ hơn, giảm lỗi do con người và 
có các quyết định chính xác hơn. 

Công cụ tìm kiếm bằng Một 
nhấp chuột
Bất kể tài liệu được lưu trữ ở đâu, công cụ tìm 
kiếm chỉ mục và văn bản đầy đủ của KEIM làm 
cho tất cả các thông tin cần thiết có thể tìm kiếm 
được ngay lập tức. Bằng cách sử dụng siêu dữ 
liệu hoặc nội dung, các tài liệu cụ thể có thể 
được tìm kiếm và truy xuất chỉ bằng một cú nhấp 
chuột. Bộ lọc tìm kiếm nâng cao và lịch sử tìm 
kiếm cũng được cung cấp để truy cập nhanh 
chóng. Điều này giúp loại bỏ các tìm kiếm không 
cần thiết cho thông tin quan trọng và đẩy nhanh 
quá trình kinh doanh. 

1. Năng suất – Hợp lý hóa các quy trình tài liệu để giảm lỗi thủ công.

2. Minh bạch – Tự động hóa quy trình làm việc để nâng cao tính rõ ràng của doanh nghiệp

3. Tuân thủ – Tuân thủ nhiều quy tắc và quy định trên toàn thế giới.

4. An ninh – Lưu trữ tất cả dữ liệu trong một nền tảng bảo mật tinh vi được mã hóa dựa theo  
 vai trò.

5. Số hóa – Giảm gánh nặng sắp xếp và lưu trữ với việc lưu trữ hồ sơ hoàn chỉnh.

6. Hợp tác – Liên lạc và xem xét thông tin với các bên khác nhau trên cùng một nền tảng cùng  
 một lúc.

7. Trải nghiệm người dùng – Áp dụng thiết kế thân thiện với người dùng để tạo điều kiện cho  
 trải nghiệm suôn sẻ và sâu sắc

Web Client phản ứng nhanh
Khả năng của KEIM cho phép người dùng quản 
lý thông tin, đẩy nhanh quy trình kinh doanh và 
đưa ra quyết định trên bất kỳ thiết bị nào, cho 
dù họ đang ở văn phòng hay đang di chuyển. 
Không bị giới hạn về tính di động, doanh nghiệp 
có thể giao tiếp liền mạch, liên tục, hiệu quả và 
toàn cầu.
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Thông số kỹ thuật máy chủ
 + Microsoft Windows Server 2019 / 2016 / 2012 R2
 + 4 cores CPU
 + 16 GB RAM
 + 500 GB or more disk space for document storage

Hỗ trợ trình duyệt 
 +  Google Chrome
 + Microsoft Edge
 + Mozilla Firefox

Thông số kỹ thuật

Truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin về 
Kyocera Enterprise Information Manager
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