FLOWTION BPMS - WEBES FOLYAMATTERVEZÉSI,
IRÁNYÍTÁSI, ELEMZŐ ÉS MONITORING KERETRENDSZER

HATÉKONY FOLYAMATOK MAGASABB SZERVEZETI TELJESÍTMÉNY
Professzionális munkafolyamat szerverünk segítségével az üzleti
tevékenységek minden mozzanata szabályozható és felügyelhető.
A legapróbb részletekig.

A vizuális Flowchart szerkesztő megkönnyíti a hagyományos, papíralapú működés átalakítását modern
digitális munkafolyamatokká, ezzel gyorsítva az információáramlást vállalatánál. A folyamatok képi megjelenítése és az egyes tevékenységek, feladatok átfogó szabályozása könnyen átláthatóvá teszi, hogy ki,
mikor és mit csinál, így lehetővé válik az alacsony hatékonyságú területek azonosítása és a működés
optimalizálása.
Keretrendszerünk az alkalmazott technológiai háttérnek köszönhetően könnyen és biztonságosan
integrálható a vállalati működést támogató munkafolyamatokba és informatikai alkalmazás környezetbe, legyen szó akár adatbázis szintű, akár szerviz alapú adatkapcsolatokról, így gyors megtérülést
biztosítunk a következő területeken:
üzleti dokumentumforgalom - megrendelések, számlák, teljesítésigazolások, levelezések komplex iktatási, feldolgozási és archiválási folyamatai
beszerzési, közbeszerzési, szerződéskötési folyamatok, valamint kapcsolódó jóváhagyási és
jogszabályi eljárásrendek támogatása
ügyfélszolgálati és szerviz tevékenységek menedzselése minőségbiztosítási szabványok
alapján
rendszerek közötti háttér folyamatok vezérlése és felügyelete, pl. elektronikus számla
kibocsátás
A többszálas folyamatvezérlés, a redundáns belső kontroll mechanizmusok és a technológiai
skálázhatóság biztosítja a folyamatos és kiszámítható működést, akár gyakran változó intenzitású
teljesítmény kritériumok és üzleti elvárások esetén is.

INTELLIGENS DOKUMENTUMKEZELÉS –
AZONNALI INFORMÁCIÓK
Az információ az üzlet éltető eleme, a hatékony döntéshozás biztos alapja.
Az AIIM Europe felmérése szerint mégis hetente több, mint négy órát
töltünk aktív információkereséssel.
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A Flowtion BPMS gyorsan javítja ezt a rossz hatékonyságot. Könnyen kialakítható tárolási és beolvasási
megoldásként azonnali, hatékony, gazdaságos és biztonságos hozzáférést ad mindenkinek valamennyi
olyan információhoz, amelyre szüksége van.
A Flowtion BPMS elektronikus iratrendezőként megoldást nyújt a legtöbb üzleti adat rendezett és hiteles
tárolására, legyenek azok állandó tartalmak, képek, dokumentumok, jelentések és az ezekhez kapcsolódó, üzleti szempontból fontos egyéb adatok. A tárolt információk egyszerűen kereshetők egy egyetemes, webes kezelőfelületről, így munkatársai minimális oktatást követően sokkal hatékonyabban
végezhetik munkájukat. Az általunk alkalmazott Sencha Ext JS framework technológia garancia a megbízható és eszköz független működésre.
Napjainkban az információk számtalan formában, számtalan különféle forrásból érkeznek. A Flowtion
BPMS birtokában ez nem jelenthet gondot. Papírra nyomtatott dokumentumok, elektronikus fájlok,
vonalkódok és e-mailek – a Flowtion BPMS mindezt könnyedén kezeli. A Flowtion BPMS támogatja a
fejlett objektum alapú adattárolást, mely lehetővé teszi a folyamatokban szerepet játszó nagy mennyiségű dokumentum és adatállomány biztonságos, hosszútávú és hibatűrő megőrzését, akár felhő alapon
is.
A Flowtion BPMS standard adatbázis kezelők adatplatformjaira épül, mely hatékony relációs adattárolást, nagy teljesítményű adatintegrációt, valamint gyors és rugalmas adatelemzést és
jelentéskészítést biztosít az üzleti folyamatok minden napi menedzseléséhez.

Flowtion™ Workflow
Flowtion™ Workflow lehetővé teszi a hagyományos, papíralapú üzleti működés
átalakítását modern digitális munkafolyamatokká, ezzel gyorsítva az
információáramlást munkatársai között. Megoldásunkkal csökkenthető a
folyamatok idő és költségigénye, növelhető a végrehajtás minősége és javítható a
napi működés átláthatósága. A gyorsan elérhető és naprakész információk növelik
ügyfelei elégedettségét.
•

Könnyen és vizuálisan tervezhető munkafolyamatok, programozás nélkül!

•

Párhuzamos folyamatágak, eszkalációs útvonalak és kivételkezelés támogatása.

•

E-mail alapú figyelmeztetések új feladat esetén vagy a határidők lejáratakor.

•

Munkafolyamat történet minden tevékenységre és eseményre vonatkozóan.

•

Névre szóló vagy csoport alapú feladatkiosztás.

•

Feladat specifikus képernyők paraméterezhető beállítása a résztvevők számára.

•

Munkafolyamatba integrálható egyedi külső program és eljárás hívások.

•

Dokumentum dossziék és hierarchiák kezelése.

•

Dokumentum szintű, ügy szintű vagy kombinált munkafolyamatok.

Használatra kész munkafolyamat konfigurációkat kínálunk a következő területeken:
•

Szállítói számlák kezelése az iktatástól, a többszintű jóváhagyáson át a kifizetésig.

•

Vevői elszámolások vezérlése elektronikus számlázással és hibridlevél kézbesítéssel.

•

Beszerzési, szerződéskötési és pályáztatási folyamatok menedzselése.

•

Belső keretgazdálkodási eljárásrendek támogatása.

•

Dokumentumtárak: szerződések, megrendelések, számlák, feljegyzések, e-mail-ek,
bejövő postai küldemények nyilvántartása

•

munkaügyi ki- és beléptetési folyamatok, toborzás

A konfigurációk egyedi igények mentén gyorsan és könnyen testre szabhatóak.

Flowtion™ elektronikus számlázás
Az üzleti kommunikáció napjainkban nagyrészt elektronikusan zajlik, mivel ez olcsó,
gyors és megbízható. Megoldásunkkal ezeket az előnyöket élvezheti a mindennapi
elszámolási és üzleti folyamatokban is.
•

a teljes elszámolási folyamat idő és költségigénye nagyságrendekkel csökkenthető a
papír alapú folyamatokhoz képest

•

a folyamat állandó és rendszeres felügyeletével azonnali információkhoz juthat az
esetleges számlabefogadási problémákról, melyek időben történő kezelésével értékes
időt takaríthat meg

•

a költséghatékony és megbízható dokumentum tárolás hosszútávon megoldottá válik

•

könnyen és rugalmasan integrálható megoldást kínálunk bármely ERP vagy számlázó
programhoz a Flowtion™ API segítségével

•

időbélyeggel és elektronikus aláírással hitelesített számlák, dokumentumok előállítása

•

integrált papír alapú számla és küldemény kézbesítés az innovatív és költséghatékony
Hibridlevél szolgáltatáson keresztül

•

beépített többcsatornás eszkalációs eljárások a megbízható működés biztosítása
érdekében

Használatra kész integrációkat kínálunk a következő üzleti megoldásokhoz:
•

MS Dynamics NAV

•

MS Dynamics AX

•

SAP B1

•

Infor SunSystems FMS

•

Epicor Scala

Flowtion™ biometrikus elektronikus aláírás
2016. július 1-jétől új szabályok vonatkoznak az elektronikus aláírásra: az
egyenértékűség új elve szerint az elektronikus aláírás érvényes, bizonyító
erejű, és az EU egész területén elfogadott. Az új rendelkezés (910/2014/EU
„eIDAS” rendelet) továbbá megteremti a biometrikus aláírás hitelességét a
magyar jogban.

A Flowtion™ aláírási megoldása hiteles okiratok készítésének lehetőségét teremti meg
biometrikus aláírás hiteles aláírásként való felhasználásával. A gyakorlatban az új
rendelkezésnek megfelelő aláírás során az ügyfelek és munkatársak számára a
Flowtion™ által vezérelt elektronikus eszköz („aláíró pad”) jeleníti meg az aláírandó és
hitelesítendő dokumentumokat, melyet ezen az eszközön áttekinthetnek, majd
ugyanezen az eszközön elektronikusan rögzített aláírással szignálhatnak.

Az ilyen aláírás során az aláíró sajátkezű aláírásának biometrikai információival
(sebesség, nyomóerő stb.) együtt tároljuk az elektronikus dokumentumot, amit az azt
rögzítő zárt rendszerben generált, elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott
tanúsítvány hitelesít. Ezáltal lehetőség nyílik arra, hogy egy adott
személynek előzetesen kiadott tanúsítvány és kulcs („aláíró kártya”) nélkül is lehessen
olyan elektronikus dokumentumot létrehozni, amelyet harmadik személyek, bíróságok
és hatóságok bizonyító erejű okiratként elfogadni kötelesek.

Az aláírási megoldás könnyen beilleszthető és integrálható számos a Flowtion™ által
vezérelt belső ügyviteli folyamatba, pl. jóváhagyási folyamatok, megrendelések,
szerződéskötési folyamatok, valamint bármely ügyfélkapcsolati folyamatba, ahol az
ügyfél aláírása szükségessé válhat.

Flowtion™ API
A Flowtion™ könnyedén integrálható számos más üzleti szoftver termékkel annak
érdekében, hogy a szinergiák kihasználásán keresztül az alkalmazott megoldások
értéke és az üzleti folyamatok hatékonysága magasabb legyen. Az integráció kulcsa
a Flowtion™ API, mely egyszerű eszközkészletként lehetővé teszi a Flowtion™
rendszer funkcionalitásának kiterjesztését és összekapcsolását más gyártók
megoldásaival.
•

Munkafolyamatok indíthatók vagy feladatok végezhetők el külső rendszerekből az
API funkciók tárolt eljárásokban vagy .NET kódokban történő használatával

•

WEBSERVICE alapú integrációk támogatása

•

Hot-folder monitorozáson alapuló munkafolyamatok támogatása

•

SQL tábla monitorozáson alapuló eseményvezérelt adatfeldolgozási eljárások

•

külső tárolt eljárások, .NET alapú funkciók meghívása munkafolyamat lépésből

•

külső adatbázis hivatkozás alapú adat és kódszótár megosztás

Használatra kész integrációkat kínálunk a következő rendszerekhez:

•

SAP B1 - e-számla kibocsátás és küldemény kézbesítési

•

SAP B1 – általános dokumentum iktatás, dokumentumtár

•

SAP B1 – sablon alapú ajánlat, megrendelés és szerződés generálás

•

MS Dynamics NAV – szállítói számlakezelés többszintű jóváhagyással

•

MS Dynamics NAV – számlakézbesítési folyamatok

•

Infor SunSystems FMS - szállítói számlakezelés többszintű jóváhagyással

•

MS Dynamics AX – szerviz és ügyfélszolgálati folyamat automatizálás

SZOLGÁLTATÁSOK
Megoldásunk bevezetéséhez és üzemeltetéséhez kapcsolódóan
ügyfeleink részére a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:
FOLYAMAT TERVEZÉS, IMPLEMENTÁCIÓ
TELEFONOS ÉS ONLINE HELPDESK
KÉPZÉS, BETANÍTÁS, ÖNKÉPZŐ OKTATÁSI ANYAGOK
FELHŐALAPÚ DOKUMENTUM ÉS FOLYAMAT SZERVER
EGYEDI FEJLESZTÉSEK, RENDSZERINTEGRÁCIÓ
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