DSS WorkflowManager
Sztenderdizált munkavégzést segítő szoftver

A kihívás
Sok vállalatnál még Excel-alapon vezetik a feladatokat, beosztásokat, munkafolyamatokat — ezek így könynyen követhetetlenné válhatnak, a vezetőktől is sok energiát igényelnek, sőt, az ilyen rendszerekből csak
egyszerű kimutatások készíthetők. Gyakran előfordul az is, hogy a meglévő ERP-rendszerben van ugyan
workflow modul, de bonyolult, sok a fölösleges funkciója, így a gyakorlatban inkább nem használják.

A megoldás
A DSS WorkflowManager segítségével rugalmasan paraméterezhető állapottérkép kapható a projektek,
feladatok összességéről. Minden feladathoz rendelhető felelős, állapot, dokumentumok, akár állapotátlépési feltételrendszer is, valamint fűzhetők hozzá megjegyzések. Emellett a feladatok teljes történetisége
visszakövethető — ezáltal könnyen elemezhető, mikor és hogyan alakultak a projektek a döntések következtében.
• A feladatok akár automata módon is keletkeztethetők az ERP-rendszerből, majd a kiszámolt értékeket a rendszer vissza is tölti, ezáltal csökkentve a többletadminisztrációt.
•

A WorkflowManager a StaffManager szoftverrel integrálva összetett megoldást kínál a feladatok és a
rájuk allokált erőforrások kezelésére, monitorozására.
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A DSS Workflow Manager legfontosabb funkciói
•

A feladatokhoz egyszerűen hozzárendelhetők a dolgozók, határidők, emlékeztetők

•

Az adott workflow címezhető, elküldhető a következő folyamatlépésben szereplő dolgozóknak

•

A folyamatlépések és elágazások grafikus felületen (állapottérképen) modellezhetők — így a folyamatok elemeinek kezelése drag&drop módon is történhet

•

Bármilyen meglévő ERP rendszerrel integrálható—a feladatokat automatikusan keletkeztethetők és
az eredmény visszatölthető

•

A folyamat elemeinek mutatói Dashboard felületen is megjeleníthetők, amelyből könnyen készíthetők összetett jelentések és valós idejű analitika a folyamatok állapotáról

•

A folyamatok egyes eseményei nyomon követhetők jogosultsági szint függvényében

További információ: dss.hu
A DSS-ről
A DSS Consulting Zrt. alapításától kezdve egyedi fejlesztések, üzleti intelligencia rendszerek és analitikus
megoldások bevezetésére specializálódott. Büszkék vagyunk arra, hogy cégünk úttörő szerepet játszott
Magyarországon az üzleti elemző megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén. Ezen tudásra, tapasztalatokra alapozva bővítettük portfóliónkat ipari digitalizációs megoldásokkal,
amelyeknek köszönhetően jó néhány éve már nem csak pénzintézeti, biztosítói, telekommunikációs területen, hanem az ipari szektorban is hatékonyan tudjuk segíteni ügyfeleink digitalizációs törekvéseit. Több
mint 20 éves tapasztalatunknak köszönhetően, független tanácsadóként mindig az adott feladatra leginkább alkalmas megoldást nyújtjuk ügyfeleink részére.
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