TRACTAMENT DOCUMENTAL, GESTIÓ D’ARXIUS, DIGITALITZACIÓ, CUSTÒDIA I
DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL.
Benvolguts Senyors,
Gestió Documental és una empresa que ofereix als seus clients els serveis de
tractament documental, gestió d’arxius, digitalització, custòdia i destrucció
confidencial.
Vostè decideix les característiques del servei que necessita i nosaltres l’adaptem a
les seves necessitats:
TRACTAMENT DOCUMENTAL I GESTIÓ D’ARXIUS:
A Gestió Documental valorem i analitzem tota la documentació dels arxius i
fons documentals i establim criteris de racionalització i classificació per a optimitzar els recursos
documentals i poder gestionar de manera òptima, eficaç, còmoda i eficient tota la
documentació.
Sempre d’acord amb el client analitzem quina és aquella documentació rellevant i que cal
gestionar i classificar (indexant per camps, metadades i utilitzant Quadres de Classificació i
Taules d’Avaluació Documental quan s’escau).
Establim criteris de selecció del document i analitzem i avaluem amb el client quina és aquella
documentació dels arxius que cal ser conservada i si són necessaris tractaments d’expurgació
per a conservar tota aquella documentació realment rellevant; el que permet un ús més acurat i
eficient de la informació.
DIGITALITZACIÓ:
Escanegem els seus documents per a convertir-los al format digital (.tiff, .jpeg, .gif), sigui quin
sigui el format i la mida dels seus documents, oferint també els serveis d’OCR i sortida en tot
tipus de format de lectura (.txt, .pdf, .rtf). Així mateix, per mitjà d’un password exclusiu i
secret per a cada client, també garantim un fàcil accés on-line als seus documents digitalitzats,
d’una manera àgil i totalment segura.
CUSTÒDIA:
La recollida dels seus documents es realitzarà amb els nostres vehicles de caixa rígida i
hermètica, perfectament adaptats per a un trasllat segur i confidencial. Disposem d’un ampli
ventall de vehicles de diferents capacitats, els quals adaptarem a la necessitat del seu servei.
Les nostres instal·lacions disposen d’una avançada tecnologia informàtica. Estan dissenyades i
condicionades per garantir la conservació i la integritat física dels seus arxius, i compten amb
un control d’accés i seguretat permanent.
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La seva documentació estarà col·locada segons el seu ordre i especialment protegida en
prestatgeries instal·lades dins de contenidors amb precintes de seguretat, als que només podrà
accedir el mateix client, o la persona degudament autoritzada.
DESTRUCCIÓ:
Pensant en la reducció de despeses i complint amb el que estipula la Llei Orgànica de Protecció
de Dades (LOPD), mitjançant la qual totes les empreses i institucions estan obligades a destruir
tots aquells documents que continguin dades personals, destruïm els seus documents en
microtalls amb un nivell 3 de seguretat complint d’aquesta manera amb la legislació vigent.
Vostè podrà auditar aquesta destrucció presencialment, a través d’un representant degudament
acreditat, on-line o per vídeo.
Expedim el certificat corresponent per així assegurar el compliment estricte de la legalitat.

SEGURETAT I CONFIDENCIALITAT GARANTIDES PER ESCRIT.
LA FEINA BEN FETA.
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