
Business Penetration & Consulting154

An
al

ity
ka

 Z
ar

zą
dc

za
 i 

Ob
ie

g 
In

fo
rm

ac
ji 

M-Files DMS

PROFIL DOSTAWCY 

Todis Consulting to niezalezna polska firma konsultingo-
wa oferujaca rozwiązania informatyczne i organizacyjne. 
Działa z sukcesem od 2005 roku. Dysponujemy zespołem 
doświadczonych konsultantów, wdrożeniowców i progra-
mistów, którzy realizowali projekty dla wielu sektorów 
gospodarki w Polsce i za granica.

Jako Partner fimy M-Files Todis wdraza profesjonalny 
system do zarzadzania dokumentacja M-Files DMS.

Todis Consulting to także jedyny na polskim rynku 
dystrybutor systemu Maconomy firmy Deltek służącego 
do zarządzania projektami, finansami oraz planowaniu 
zasobów i rozwoju kompetencji firm z sektora usług pro-
fesjonalnych. Ponadto, jako Złoty Partner firmy Epicor 
Software Corporation, wdrazamy i utrzymujemy jej 
flagowy produkt – Epicor ERP. To zintegrowany system 
informatyczny przeznaczony dla duzych i średnich przed-
siębiorstw produkcyjnych i dystrybucyjnych. Posiadamy 
równiez wieloletnie doświadczenie we wdrazaniu 
i obsłudze systemu iScala Epicor, który wspiera zarza-
dzanie w średnich firmach produkcyjnych, handlowych 
i usługowych.

WYBRANE REFERENCJE

Diaverum, Publicis, Sulzer, DDB, Electrolux, Radisson, 
Egis, Harper i Alfa Laval.
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Od kilkunastu lat związany z rynkiem 
IT zajmuje się zarządzaniem projek-
tami i dostarczaniem rozwiązań infor-
matycznych klasy ERP, CRM, EAM, SCM 

oraz CMS dla firm o różnych modelach 
biznesowych. Zdobyte doświadczenie 
w zakresie dostarczania rozwiązań 
informatycznych pozwala mu 
identyfikować potrzeby klientów oraz 
wspierać ich podczas całego projektu – 
począwszy od procesu wyboru 
rozwiązania, aż do oceny efektów 
wdrożenia.

OFEROWANE ROZWIĄZANIA

• System M-Files DMS

M-Files DMS, wdrażany przez konsultantów Todis 
Consulting, to profesjonalny i nowoczesny system 
do Zarządzania Dokumentacją, który sprawdza się 
w każdej firmie wymagającej od pracowników prze-
twarzania i analizy dużej ilości dokumentów każdego 
dnia. Prosty interfejs programu, intuicyjność, nieza-
wodność i bezpieczeństwo – to tylko wybrane cechy, 
które przyczyniły się do jego ogromnej popularności 
na całym świecie.

W oparciu o program M-Files użytkownicy mogą nie 
tylko efektywnie wymieniać się dokumentami, ale rów-
nież zaprowadzić porządek w całej dokumentacji firmy, 
dzięki dopasowanej pod konkretne potrzeby klienta 
strukturze przetrzymywania i wyświetlania plików. 

System do Zarządzania Dokumentacją  to jedno                 
z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez 
firmy działające w obszarach:
• finansów i księgowości
• prawa i administracji
• architektury
• inżynierii i konstrukcji
• nieruchomości
• medycyny i farmacji

Dostepny jest zarówno „on-premise”, jak i „w chmurze”.

Firma Todis zapewnia integrację rozwiązania M-Files 
z pozostałymi wdrażanymi przez siebie systemami - 
Maconomy, iScalą oraz Epicorem ERP.


