Dokumenti, procesi in BPM na enem mestu

CREA ProcesnaPisarna je družina
procesno naravnanih rešitev, ki omogoča
upravljanje s poslovnimi procesi in

dokumenti na enem mestu.
Prinaša pregleden in urejen način
dela, preprosto, hitro in učinkovito
poslovanje, omogoča bistveno višjo

storilnost in pravočasno izvedbo
nalog.
V podjetje uvaja načela BPM
(ang. Business Process Management),
ki povezuje zaposlene, dokumente in
informacijske sisteme iz različnih
poslovnih funkcij.

Omogoča ukinjanje nepotrebnih
dokumentov in prinaša občutno

zmanjšanje birokracije.

Dokumenti, procesi in BPM na enem mestu

CREA ProcesnaPisarna ni samo programska oprema. V
podjetje prinaša znanje, inovativne ideje in najboljše
poslovne prakse.

Žebelj pribijemo s kladivom, dokumente urejamo
v urejevalniku besedil, za podporo PROCESOM pa
potrebujemo PROCESNI sistem.

• CREA Pošta - proces obravnave pošte od zajema do reševanja
zadev in prenosa pošte v arhivski/dokumentni sistem.

Procesni sistem prinaša številne prednosti pred uvedbo
drugih, procesno ne-naravnanih sistemov (dokumentni
sistemi, CRM, ERP, ipd.).
• Podpora tako podpornim kot tudi ključnim poslovnim
procesom,
• vse naloge in vse informacije za uporabnika na enem mestu,
• pravočasna izvedba nalog,
• nadzor nad delom in zamudami,
• upravljanje z dopusti in odsotnostmi z delovnega mesta,
• zagotavljanje skladnosti s predpisi, zahtevami regulatorja,
• revizijska sled (kdo, kdaj, kaj in zakaj),
• merjenje ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI),
• procesna shema, ki transparentno prikazuje potek dela,
• organizacijska shema, ki omogoča nemoteno delo tudi v
primeru menjave na posameznih delovnih mestih,
• urejen in bolj preprost način dela v podjetju,
• bistveno povečanje storilnosti in učinkovitosti,
• znižanje stroškov poslovanja,
• lažje uvajanje sprememb v vaše poslovne procese,
• preprosto delo z dokumenti in občutno zmanjšanje
birokracije,
• bistveno višje zadovoljstvo zaposlenih,
• občutno krajši čas za uvajanje novega zaposlenega v delo.

• CREA Nabava - nabavni proces od zbiranja ponudb in
odobritve zahtevka do spremljanja izvedbe naročila.
• CREA LVR - proces likvidacije računa (LVR) od prejema in
prenosa v računovodski sistem do knjiženja in plačila.
• CREA Pogodbe - proces priprave in odobritve pogodbe vse
do sklepanja in podpisa.
• CREA SlužbenePoti - proces odobritve službene poti od
rezervacije hotela/karte do obračuna potnega naloga in
plačila dejanskih stroškov službenega potovanja.
• Ključni poslovni procesi - poenostavimo tudi vaše ključne
poslovne procese. Odobritev kredita, škodni proces, upravni
postopek, … Vi povejte, kateri je vaš najbolj pomemben
poslovni proces!
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CREA ProcesnaPisarna prinaša številne prednosti
Postopno uvajanje
Zaradi modularne zasnove se lahko odločite bodisi za posamezno procesno rešitev, ali pa za uvedbo celotne družine rešitev.
Povezuje ljudi, dokumente in sisteme
CREA ProcesnaPisarna povezuje ljudi, dokumente ter zaledne
in zunanje sisteme iz različnih poslovnih funkcij.
Omogoča mobilnost
CREA ProcesnaPisarna omogoča uporabo tabličnega
računalnika ali mobilnika. Zaposleni izvajajo naloge in
sodelujejo v poslovnem procesu tudi na službeni poti ali iz
domačega naslonjača.
Idealna vstopnica v svet BPM
CREA ProcesnaPisarna se lahko izvaja v procesnem sistemu
Ultimus BPM ali IBM BPM, s prilagoditvijo pa tudi v drugih
procesnih sistemih (npr. Oracle BPM Suite ipd.). Hitra uvedba
in ugodna cenovna politika prinašata takojšnje učinke in hitro
povrnitev naložbe v procesni sistem.

Poskrbeli bomo tudi za vaše
dokumente, brez skrbi.
Omogočamo delo z dokumenti ter
avtomatizacijo podpornih in ključnih
poslovnih procesov na enem mestu.

Uvajanje BPM prinaša podjetju konkretne in merljive
rezultate: višjo storilnost in učinkovitost tudi za več kot
500 %.
• V poslovnem procesu je pred uvedbo BPM sodelovalo 121
zaposlenih, danes avtomatiziran proces izvaja 34 zaposlenih.
• Z avtomatizacijo procesa smo omogočili izvedbo prodajnih
akcij ter petkratno povečanje naročil in obsega dela z istim
številom zaposlenih.

Dogovorite se z nami za predstavitev še danes!
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