Softeris Workflow
Sprawny obieg informacji. Skuteczne zarz¹dzanie.

Kieruj swoim interesem, bo inaczej on tob¹ pokieruje
Benjamin Franklin

Platforma komunikacji Softeris Workflow
Cyfrowy obieg informacji
Softeris Workflow zapewnia obs³ugê obiegu
dokumentów i informacji zwi¹zanych
Dlaczego Softeris Workflow?
?
przejrzyste i jednolite formularze
?
zaawansowane wyszukiwanie

z procesami biznesowymi. Zdefiniowany
obieg informacji mo¿e odbywaæ siê wewn¹trz
firmy, pomiêdzy firmami wspó³pracuj¹cymi
lub pomiêdzy pracownikami a otoczeniem

?
wielopoziomowe prawa dostêpu

firmy. Obs³uga systemu odbywa siê poprzez
?
pe³ne logowanie akcji i zdarzeñ
?
dostêp przez przegl¹darkê WWW

przegl¹darkê WWW, co znacz¹co zmniejsza
koszty i czas trwania instalacji.

?
integracja z Intranetem
?
pomoc do ka¿dego pola i akcji

Architektura systemu

?
system powiadomieñ email/SMS

Softeris Workflow bazuje na architekturze

?
dostêp zawsze i z ka¿dego miejsca

modu³owej. Taka konstrukcja umo¿liwia
³atwe i szybkie rozszerzanie funkcjonalnoœci
oraz w³aœciwe dostosowanie do unikalnych
wymagañ. Nasza oferta zawiera szereg
gotowych systemów opartych na Softeris
Workflow, które dziêki elastycznej strukturze
platformy mo¿na szybko dostosowaæ do
potrzeb klienta.

Efektywna wymiana informacji w firmie

Obieg dokumentów i informacji w firmie
£atwoœæ obs³ugi
Ka¿dy modu³ platformy Softeris Workflow
korzysta z jednolitych formularzy i oferuje
Wybrane zastosowania Softeris Workflow:

pomoc kontekstow¹ do ka¿dego pola i akcji.

?
kompletne cyfrowe biuro bez papieru

W taki sam sposób realizowany jest dostêp

?
obs³uga spraw i wniosków

do wszystkich typów informacji. Mo¿liwe jest

?
akceptacja urlopów

tak¿e przes³anie odnoœnika do ka¿dego

?
akceptacja i rozliczanie delegacji

elementu systemu np. e-mailem.

?
portale informacyjne
?
komunikacja z placówkami

Niskie koszty wdro¿enia

?
zarz¹dzanie projektami

Dziêki obs³udze przez przegl¹darkê WWW

?
zarz¹dzanie kadrami
?
zarz¹dzanie logistyk¹ i transportem
?
udostêpnianie plików

eliminowane s¹ koszty zakupu licencji dla
wszystkich stanowisk a dostêp do systemu
jest mo¿liwy z ka¿dego miejsca. Dziêki
niskim cenom oraz rozwi¹zaniom

?
rezerwacja zasobów

hostingowym Softeris, systemy oparte na
?
wspomaganie nauczania
?
Intranet/Ekstranet

naszej platformie s¹ idealne równie¿ dla
ma³ych i œrednich firm.

“Wdro¿yliœmy Softeris Workflow 5 lat temu, aby usprawniæ obieg dokumentów oraz
zapewniæ sta³y, niezale¿ny od aktualnego miejsca pobytu, dostêp do informacji o aktualnym
stanie wszelkich spraw prowadzonych przez naszych ludzi. System ca³kowicie spe³ni³ nasze
wymagania, zapewniaj¹c 100% informacji i kontroli nad przebiegiem procesów biznesowych
oraz demonstruj¹c elastycznoœæ, pozwalaj¹c¹ na ci¹g³e dostosowywanie go do naszych
rosn¹cych potrzeb.”
Marcin Okraska, Dyrektor IT sieci sklepów PEPCO

Sprawny obieg informacji. Skuteczne zarz¹dzanie

Softeris Systemy Informatyczne
ul. Nad Sudo³em 24/40
31-228 Kraków
tel/fax +48 12 415 44 49
tel. kom. +48 603 73 00 70
e-mail: biuro@softeris.pl
www.softeris.pl

Szczegó³owe informacje oraz wersje demo naszych systemów
znajdziecie Pañstwo na naszej stronie internetowej

www.softeris.pl

