
Дигитална Архива
Заведи, Зачувај, Сподели

Достапно за бесплатно користење 

до 01.06.2020



Дигитално управување и целосна 
контрола на вашата документација

Digital Office е модерна платформа за дигитално управување со документи и административни 

работни процеси. Базирано на Телеком Cloud, таа е лесно достапна и ви помага да ги 

автоматизирате и трансформирате вашите административни процеси со цел да имате дигитална 

канцеларија во која добивате брзина, контрола и полесно работење со насмевка.

Што претставува?

За кого е наменета?

Digital Office може да ја користи било која компанија која сака да го унапреди управувањето 

со документи и да го дигитализира канцелариското работење, но најголема примена има кај 

средни и големи компании кои имаат одредено ниво на организациска комплексност. 



Дигитална Архива
Како ти помага...

Си добил документ? 
Фактура, Договор, Допис, инт. 

Документот автоматски ќе влезе 

во платформата Digital Office и ќе 

чека да го распоредите.

Скенирај E-mail Сликај

Завери го

Зачувај го

Сподели го

Документот ќе добие Архивски број, 

штембил и ќе биде зачуван дигитално. 

Одбери папка каде да биде уредно 

зачуван и кој треба да има пристап.

Разведи го
Одбери кој колега треба да го види, 

одобри и тој ќе го добие како задача. 

Одбери кој треба да го добие документот, 

дали преку систем или на е-маил.

Од овој момент натака вие не 

работите со ФИЗИЧКИОТ документ

туку со информациите на него.

Дигиталниот документ е:

- Безбедно зачуван

- Достапен до секаде 

- Без физички контакти 

На овој начин добиваш 

ДИГИТАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА 

на која ти и твоите колеги 

можете да и пристапите 

каде и да сте со целосна 

контрола на документите. 

Пребарај го
Лесно пребарај го секој документ, 

по било кој параметар.



Наредни чекори

Доколку си заинтересиран (бесплатно)

1. Пиши ни на contact@inbox.com.mk

2. Ќе ти помогнеме со креирање на твојата Дигитална Канцеларија и обука

3. Ќе може слободно да ја користиш а НИЕ ќе бидеме достапни за поддршка  

По истек на бесплатниот период (по 01.06.2020)

1. Доколку си заинтересиран   ќе потпишеме договор

2. Доколку не си  немаш никакви обврски спрема нас

• Mожеш да си ги земеш сите твои документи кои си ги прикачил 

• Во период од 7 дена, твојот профил ќе биде деактивиран

mailto:contact@inbox.com.mk


Месечна претплата
и ништо повеќе...
Ценовник



Digital 

Office

Starter

Дополнителни пакети (месечно)

Цени
спецификација

За да започнеме

- Нема трошоци за опрема 
(сервер, дискови, бекап...)

- Нема трошоци за дополнителни 

лиценци (SQL, Windows итн.)

- Само ти треба интернет врска и 

компјутер

Оваа претплата 
вклучува:

Број на вклучени
лиценци

2
корисници 

Месечна 
претплата 1.499 ден.

Cloud простор за 
чување документи

Без грижа
10GB

Дополнителни претплати

Цена за дополнителна 
лиценца

299 ден.

Цена за дополнителен 10GB 
cloud простор

999 ден.



Сакате да започнеме?
Ние сме спремни да ви помогнеме во предизвиците. 

Пишиете ни на contact@inbox.com.mk

mailto:contact@inbox.com.mk

