Zaawansowany generator
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Platforma
Aurea BPM
Platforma Aurea BPM to kompletny zestaw aplikacji
do modelowania, realizacji, analizy i optymalizacji
procesów biznesowych. Produkt przeznaczony jest
do wykorzystania w organizacjach, w których
postępowanie zgodnie z procedurami stanowi
podstawę funkcjonowania, posiadane procesy są
rozproszone, powtarzalne lub posiadają złożone
reguły. System pozwala elastycznie i szybko
modyfikować przebieg procesów w zmiennym
środowisku formalno-prawnym.
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Zastosowanie
System z powodzeniem sprawdzi się w firmach
posiadających procesy powtarzalne lub procesy
o złożonych regułach, które wymagają kontroli
postępu wykonania i optymalizacji.

---------------------------------------------------------------------------------Korzyści z wdrożenia

• redukcja kosztów operacyjnych - eliminacja
• optymalizacja – pełna kontrola nad procesem,
dokumentów papierowych i zwiększenie
obejmująca monitorowanie, testowanie i
produktywności poprzez redukcję czasu realizacji
wprowadzanie zmian zgodnie z uprawnieniami,
procesów powtarzalnych,
• bezpieczeństwo – narzucony standard obsługi
• standaryzacja – szybka modyfikacja procesów
procesu redukuje ryzyko związane z
oraz zapewnienie ich zgodności z regulacjami i
nieprawidłową działalnością pracowników,
formalnościami,
• rozliczalność - pełny monitoring przebiegu
procesów, analityka i raportowanie,
• wsparcie i serwis - Tecna jest producentem
oprogramowania, gwarantuje pełną pomoc
techniczną i stały rozwój systemu.
Szukaj nas na:

---------------------------------------------------------------------------------kompletny system klasy BPM
Poszczególne moduły systemu (np.: modeler procesów w standardzie BPMN 2.0,
dostępny przez przeglądarkę, graficzny edytor formularzy i pulpitów użytkowników,
silnik procesów, e-repozytorium, moduł analityczny) wzajemnie ze sobą
współpracują, tworząc spójną i kompleksową platformę do budowy
zaawansowanych rozwiązań jak również i prostszych workflow.
nowoczesna architektura i ergonomia
Wielowarstwowa w pełni webowa architektura platformy zapewnia unikalne
właściwości, niezwykłą elastyczność, skalowalność, stabilność pracy, możliwości
integracyjne, zachowując przy tym przyjazność i prostotę w użytkowaniu,
również dla osób nieposiadających wiedzy informatycznej.
System jest również dostępny jako usługa w modelu SaaS.
synergia procesów biznesowych w każdej branży
Zarządzanie procesami biznesowymi ma miejsce w każdej organizacji. Platforma
Aurea BPM dostarcza rozwiązania dedykowane, dopasowane do specyficznych
potrzeb jak również uniwersalne, niezależne od branży, których celem jest
utrzymywanie, zarządzanie i optymalizowanie procesów w firmie. Wdrożenie
systemu pozwoli odpowiednio szybko reagować na zmieniające się warunki
zewnętrzne, a także efektywnie realizować czynności planowania, wytwarzania i
kontroli wewnątrz firmy.
zaawansowana funkcjonalność
Zarządzanie procesowe to klucz efektywnego funkcjonowania każdej organizacji.
System udostępnia olbrzymi potencjał do zwiększenia efektywności pracy dzięki
wielu funkcjonalnościom wspierającym pracę użytkownika, np.: zaawansowanej
walidacji danych, automatycznym regułom biznesowym,
wbudowanym alertom i powiadomieniom.
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