P r o d ukt o vý list

ICZ jFlow
SYSTÉM TYPU WORKFLOW PRO ŘÍZENÍ A ULEHČENÍ
FIREMNÍCH PROCESŮ

Systém ICZ jFlow lze uplatnit při řízení všech firemních
dokumentů či procesů. Díky automatizaci nabízené
nástrojem ICZ jFlow jsou dokumenty, informace a úkoly
přesouvány pro další zpracování nebo schvalování
mezi jednotlivými uživateli na základě pravidel
definované organizační struktury.

Efektivita firemních procesů je jedním ze základních předpokladů úspěchu na trhu.
Klíčovým prostředkem pro její dosažení v oblasti zpracování dokumentů může být
systém typu workflow pro řízení a ulehčení firemních pracovních postupů.

[ PŘÍSTUP, KTERÝ ZVÝŠÍ EFEKTIVITU VAŠeho podnikání ]
ICZ Slovakia nabízí prostřednictvím svého originálního řešení jFlow možnost
automatizace podnikových procesů. To znamená, že dokumenty, informace či úkoly
budou přesouvány mezi jednotlivými uživateli pro další zpracování nebo schvalování
na základě pravidel definované organizační struktury.
Systém jFlow podporuje správu celého životního cyklu pracovního postupu, od jeho
vytvoření, nasazení, spuštění, samotné práce s úlohami, až po jeho ukončení. Je
možné jej aplikovat od jednoduchých žádostí, až po pokročilé schvalovací procesy
dokumentů.
Systém jFlow je založen na otevřených standardech a je tedy snadno integrovatelný
do prostředí postaveného na platformě servisně orientované architektury. Podporuje
různé typy podnikových systémů, od fakturačních, přes CRM, až po řešení ECM.
Využívejte nástroj jFlow jako systém pro zefektivnění a zjednodušení svých procesů
a přispějete tak ke snížení nákladů.

[ FUNKCE ]
Z pohledu uživatele, správce i technického uživatele představuje nástroj jFlow
uživatelsky vstřícné řešení s přehledným rozhraním.
Systém jFlow pomáhá při řízení všech firemních dokumentů či pracovních postupů
předpokládajících zapojení více zaměstnanců - jedná se například o žádanky,
objednávky, přijatou poštu, smlouvy, nabídky, atd. jFlow rovněž pomáhá v libovolných
schvalovacích procesech, například při schvalování objednávek, dovolených,
přijatých faktur, atd. Díky systému jFlow jsou tyto činnosti automatizované a vždy
vykonávané systematicky ve vícestupňové hierarchii - na základě organizační
struktury společnosti nebo jiné uživatelsky definované hierarchické struktury.
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VLASTNOSTI A VÝHODY
`` Flexibilní nástroj, který lze
prostřednictvím vizuálního
rozhraní API snadno integrovat
do prostředí na platformě SOA.
`` Zlepšuje tok informací
`` Podporuje systém řízení kvality
ISO
`` 	Nabízí přehled historie práce
s dokumentem nebo úkolem
`` Splňuje kritéria pro integraci
a využití v IS veřejné správy
`` Nabízí pohodlné uživatelské
rozhraní a snadno se ovládá
`` 	Díky zjednodušení a zrychlení
interních procesů snižuje
celkové náklady
`` Zajišťuje efektivnější dodržování
interních regulačních mechanismů
`` Umožňuje jednodušší a rychlejší
zapracování nových zaměstnanců
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Přehled o vlastních úkolech
ICZ jFlow nabízí koncovému uživateli přehledné rozdělení pracovních úkolů do několika schránek:
`` Inbox - soukromá schránka úkolů určených pro zpracování uživatelem
`` Hromadný inbox - sdílená schránka úkolů pro zpracování skupinou osob
`` Spracované a Archív - schránka úkolů již zpracovaných uživatelem - každý uživatel vidí svoje zpracované úkoly

Integrace s DMS
Nástroj ICZ jFlow umožňuje integraci se systémem pro správu dokumentů ICZ jDoc. Díky tomu lze vyhledat a přiložit dokumenty ze systému
jDoc a současně si v podrobnostech o dokumentu zobrazit informace o pracovním postupu, který byl nad těmito dokumenty spuštěn.

[ uživatelské benefity ]
`` Přehled o stavu řešení jednotlivých úkolů uživatele
`` Prohlížení příloh, komentářů, historie a mapy celého procesu
`` Definování vztahů a přiřazení uživatelů do skupin
`` Přidělení úkolu ke zpracování definované skupině uživatelů
`` Převod úkolu ke zpracování jiným uživatelům
`` Určení zastupované a zastupující osoby
`` Zobrazení podrobností o procesu, včetně všech informací, jako jsou vyplněné údaje, přiložené přílohy, komentáře nebo historie
procesu
`` Zobrazení podrobností o úkolu, včetně údajů, příloh a komentářů zadaných přihlášeným uživatelem

  Detail mapy procesu

obchodní kontakt
ICZ Slovakia a.s.
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