KORESPONDENCJA
MASOWA
DRUK I WYSYŁKA
Centrum Druku DATEV eG w Norymberdze dostarcza usługi w zakresie przetwarzania, druku i wysyłki
materiałów drukowanych. Realizujemy pełną obsługę procesu druku poczynając od zagwarantowania
bezpiecznego transferu dokumentów elektronicznych do naszego centrum danych, przez personalizację
dokumentów, druk, kopertowanie aż po logistykę, konfekcjonowanie i wysyłkę przesyłek.

PEŁNA OBSŁUGA PROCESU DRUKU CYFROWEGO
TRANSFER

PRZYGOTOWANIE

Bezpieczny transfer
danych do centrum
druku DATEV eG

Profesjonalne przygotowanie
druku, w tym personalizacja
dokumentów

KOPERTOWANIE

OBRÓBKA KOŃCOWA

w tym tworzenie
kopert bezpiecznych

Cięcie, spinanie,
kaszerowanie i wiele innych

DRUK

Precyzyjny i efektywny
proces druku

WYSYŁKA

Bezpieczna i szybka wysyłka
na terenie UE

DATEV SMART TRANSFER
OBSŁUGA E-FAKTUR • ARCHIWIZACJA ELEKTRONICZNA • E-MAILING

JAKOŚĆ
Oferujemy najwyższe, potwierdzone certyfikatami standardy bezpieczeństwa. Nasze centrum druku
specjalizuje się w obsłudze masowych druków zawierających tzw. wrażliwe dane ze szczególną ochroną
danych osobowych oraz tworzeniem kopert bezpiecznych typu PIN. Naszymi klientami są m.in. niemieckie
instytucje publiczne o bardzo wysokich wymogach bezpieczeństwa.

CERTIFICATE
ISO / IEC 20000-1 : 2011

ZERTIFIKAT
ISO / IEC 27001 : 2013

CERTIFICATE
DIN SPEC 66399

TECHNOLOGIA

Zlecenia realizujemy z zastosowaniem druku cyfrowego według dwóch technologicznie i jakościowo
zróżnicowanych metod produkcji. Wybór metody zależy od wymagań i oczekiwań klienta.
CYFROWY DRUK CIĄGŁY
HIGH SPEED

CYFROWY SYSTEM DRUKUJĄCY
HIGH QUALITY

W naszym Centrum, druk ciągły dla dużej ilości stron
jest możliwy dzięki wysokiej jakości cyfrowemu drukowi z opcją precyzyjnego przetwarzania i możliwością późniejszej obróbki w trybie offline.

Zakres zastosowania dla tego systemu obejmuje
segment małego i średniego nakładu oraz dotyczy
spersonalizowanych i zindywidualizowanych materiałów drukarskich.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Centrum Druku DATEV eG spełnia najwyższe światowe standardy w dziedzinie ochrony danych stosując
wysoce restrykcyjne środki bezpieczeństwa przetwarzanych informacji i kontroli dostępu do budynków
Cetrum.

KONTROLA WSTĘPU

- zróżnicowane strefy
bezpieczeństwa
- identyfikacja na podstawie zdjęcia
- całodobowy monitoring

KONTROLA
WPROWADZANIA DANYCH
- wielostopniowa procedura:
protokoły i audyty
- filmowanie

WWW.DATEV.PL

BIURO@DATEV.PL

KONTROLA DOSTĘPU

- dostęp tylko przez system kontroli dostępu
- zabezpieczenie elektronicznej
wymiany danych
- klasyfikacja i rozdzielenie danych
- szyfrowanie danych

KONTROLA ZLECEŃ

- przetwarzanie danych zgodnie
z instrukcjami zleceniodawcy
i wymogami prawa

+48 22 862 17 00

KONTROLA
PRZEKAZYWANIA DANYCH

- zabezpieczenie elektronicznej
wymiany danych
- zabezpieczenie przed usunięciem
nośnika danych
- zabezpieczenie przed kradzieżą
informacji

KONTROLA
DOSTĘPNOŚCI DANYCH

- zabezpieczenie danych zgodnie z wymogami
- zabezpieczenie fizyczne: ochrona
przeciwpożarowa
- zabezpieczenie przed utratą
- ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych
- refundacja infrastruktury

