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DvTDM

DvTDM adalah software tepercaya 
yang fiturnya dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan Anda (customized)    
dan mampu  mengelola keseluruhan 
dokumen dengan pengoperasian 
yang mudah dipahami. Mulai dari 
dokumen diciptakan, digitalisasi, 
pengaksesan dokumen (duplikasi, 
distribusi, indexing, pemeliharaan, 
penyimpanan) sampai masa retensi 
dokumen tersebut habis.

DOCUMENT MANAGEMENT
SOFTWARE

File Security
Otorisasi penuh demi keamanan dokumen dengan akses khusus atas suatu dokumen 
dan akses terhadap pemakai atau kelompok, menentukan alur pendistribusian, 
pencetakan ulang, penghapusan atau perubahan pada setiap file.

Graphical Workflow
Membuat visualisasi rencana dan implementasi alur proyek yang efisien hanya 
dengan membuat skema garis jaringan, kemudian DvTDM akan membentuk alur 
proses kerja.

Email
DvTDM dapat mengarsipkan e-mail dan lampiran dokumen dengan hanya drag & 
drop, mencegah kesalahan penempatan dan penghapusan dokumen yang tidak 
disengaja.

Seamless Integration
DvTDM terintegrasi dengan baik terhadap berbagai macam aplikasi yang sudah 
terpasang dalam sistem, seperti Microsoft Office dan AutoCAD khususnya di 
engineering.

Visual Basic Macros
DvTDM menyediakan sistem pelaporan yang lengkap dan dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan seperti memodifikasi format layar dan juga interface dengan Visual Basic 
Macros.

DvTDM dapat memantau distribusi dan alur proses dokumen ke seluruh organisasi.

Berbagai permasalahan yang sering timbul dalam penanganan dokumen adalah:
•	Penundaan dan hilangnya produktivitas karena harus melakukan pencarian dokumen, hal ini menyebabkan komunikasi dengan pelanggan dan pemasok menjadi lambat 

dan terkesan kurang profesional.
•	Pengeluaran biaya untuk pengadaan ruang tempat penyimpanan dokumen.
•	Kesulitan dalam memenuhi persyaratan penyimpanan dokumen legal, terlebih lagi jika file yang dibutuhkan hilang, salah letak/ salah simpan.
•	Keamanan dokumen.
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DvTDM mengurangi waktu untuk pencarian dokumen 
dan meningkatkan efisiensi kerja, sehingga Anda bisa 
lebih fokus pada pekerjaan. Bayangkan berapa banyak 
waktu yang terbuang untuk mencari tagihan, dokumen 
pelanggan, e-mail dan sebagainya.

Beberapa keuntungan penggunaan software 
DvTDM adalah:
•	Memudahkan pendistribusian dokumen.
•	Mengoptimalkan penyimpanan dokumen secara 

manual (filing), sehinggga dapat lebih menghemat 
ruang dan waktu pencarian dokumen.
•	Menghindari kemungkinan hilang ataupun salah 

penempatan dokumen.
•	Kemudahan untuk mengendalikan akses terhadap 

dokumen – dokumen tertentu atau penting.
•	Mengurangi risiko bencana yang bisa muncul kapan 

saja, misalkan kebakaran.
•	Efisiensi penggunaan kertas.

DvTDM dapat menyelesaikan masalah dengan 
mudah, tepat guna dan hemat biaya. Anda dapat 
menyimpan dan melihat lebih dari 200 tipe file format 
dengan penggunaan fitur canggih, seperti: content 
search, document version control, workflow, e-mail 
management, database dan lain-lain.

Arsitektur Generik Aplikasi DvTDM*

* Topografi/ arsitektur tergantung dari 
 kebutuhan pelanggan
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