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NowoczesNe zarządzaNie
przedsiębiorstwem wymaga 
iNformatyczNego wsparcia 
procesów bizNesowych w celu 
poprawy ich efektywNości. 
wsparcie takie oferuje 
plus workflow.

system
zarzadzaNia 
obiegiem
dokumeNtów



korzyści bizNesowe 
systemu workflow

wdrożeNie i eksploatacja plus workflow sprzyja 
poprawieNiu efektywNości fuNkcjoNowaNia
przedsiębiorstwa, dzięki obNiżeNiu kosztów 
oraz skróceNiu czasu realizacji procesów, poprzez:

•  zautomatyzowanie procesów, gdyż wiele zadań w procesie wykonywanych 
 jest w sposób automatyczny, nie wymagając ingerencji człowieka
 
•  usprawnienie obiegu dokumentów, koordynację przepływu procesów 
 (przebieg procesu jest „z góry” wymuszony)

•  wyeliminowanie wielu działań nie wnoszących wartości dla klienta, 
 np. oczekiwanie na dokumenty,

• realizację procesu niezależnie od fizycznej lokalizacji pracownika gdyż 
 dostęp do indywidualnej skrzynki zadań użytkownika odbywa się 
 z poziomu przeglądarki internetowej

•  zwiększenie dostępu do wymaganych przez użytkownika informacji

• możliwość bardzo szybkiego wyszukania danego zadania w konkretnym 
 procesie i sprawdzenia statusu jego realizacji

• zwiększanie bezpieczeństwa, ponieważ dostep do informacji oraz zadań 
 posiadaja tylko uprawnieni użytkownicy

• ponadto plusworkflow posiada wbudowane mechanizmy analityczne 
 pozwalające na wykonanie analiz dotyczyących obciążenia poszczególnych 
 stanowisk, kosztów procesów oraz czasu ich realizacji. 
 omawiane mechanizmy wsparte zostały metodami statystycznymi. 

zakres zastosowań

plus workflow jest rozwiązaniem informatyc-
znym wspierającym praktycznie każdy obszar 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. plus workflow 
może być wykorzystany na potrzeby elektronicz-
nego obiegu faktur, procesu realizacji zamówień 
czy procesów produkcyjnych. z racji elastyczności 
i możliwości dynamicznej rekonfiguracji plus 
workflow znajduje zastosowanie w firmach różnych 
wielkości.

modelowaNie w plus workflow

plus workflow umożliwia elastyczne projektowanie procesów wykony-
wanych w systemie za pomocą intuicyjnego interfejsu graficznego. każdy 
proces może składać się z dowolnej liczby etapów i ich konfiguracji oraz 
różnych formularzy. dodatkowo procesy mogą być dynamicznie redefinio-
wane. uprawnieni użytkownicy w łatwy sposób mogą się zorientować, na 
którym etapie jest realizowany proces. bardzo istotną cechą plus workflow 
jest fakt,  że opracowywanie mapy procesu nie wymaga wiedzy pro-
gramistycznej, a formularze w plus workflow mogą zostać wygenerowane 
automatycznie nie wymagając od użytkownika żadnych dodatkowych 
czynności.

fuNkcjoNalNość
plus workflow

• graficzny interfejs projektowania procesów

• możliwość realizacji procesów szeregowych, 
 równoległych oraz zagnieżdżonych

• kalendarz (np. ustawianie zastępstw pracowniczych,
 ustawianie czasów wykonywania zadań, itp.)  
 z opcją powiadamiania e-mail

• odzwierciedlenie struktury organizacyjnej

• dostęp do indywidualnej skrzynki zadań 
 z poziomuprzeglądarki internetowej

• śledzenie procesu podczas jego wykonywania
 oraz możliwość jego dynamicznej konfiguracji,

• możliwość stosowania formularzy w różnych 
 formatach

• zintegrowane elektroniczne archiwum dokumentów

• pełen interfejs analityczny wraz ze statystykami
 (np. pomiar wybranych kryteriów procesu),

• predefiniowane profile użytkowników 
 uwzględniające różne wersje językowe

• pełna historia operacji,

plus workflow

workflow to „automatyzacja procesu biznesowego w całości lub 
w części, w trakcie, której dokumenty, informacje i zadania są przeno-
szone od jednego uczestnika do innych w celu wykonania działania 
zgodnie ze zbiorem sformułowanych zasad” (wfmc). plus workflow 
jest nowoczesnym i bezpiecznym narzędziem pozwalającym na 
zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw różnych branż w zakresie 
zarządzania procesami biznesowymi i obiegu mentów we wszystkich 
obszarach ich funkcjonowania.

plus workflow został zaprojektowaNy tak, aby praca z Nim była efektywNa, 
iNtuicyjNa i przyjemNa. system w całości dostępNy jest w wielu wersjach 
językowych.plus workflow skuteczNie wspiera takie koNcepcje zarządzaNia
jak tQm, Norm iso serii 9000, erp czy podejście procesowe.
do NajważNiejszych fuNkcji plus workflow Należy zaliczyć:



skype: suncodepl

www.facebook.pl/suncodepl

wdrożeNia i refereNcje
 
suncode jest wiodącą w polsce firmą dostarczającą i wdrażającą systemy informatyczne do 
zarządzania dokumentami i procesami biznesowymi oraz świadczącą usługi doradcze w tym 
zakresie. suncode zrealizował już kilkadziesiąt wdrożeń systemu plus workflow 
w dużych i średnich przedsiębiorstwach w kraju i za granicą. obecnie suncode wdrożył 
u swoich klientów kilkadziesiąt różnych procesów biznesowych, ze systemu korzysta 
kilkadziesiąt tysięcy użytkowników, a kilkaset tysięcy procesów jest uruchamianych każdego 
miesiąca. suncode może również pochwalić się najwyższą jakością usług potwierdzonych 
certyfikatem iso 9001, ścisłą współpracą z politechniką poznańską,  
a także współpracą z licznymi partnerami biznesowymi takimi jak microsoft, oracle, bcc, 
konica minolta, ibm, ipopema, kofax, iron mountain i inni.
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tel.:   +48 61 820-04-49

fax:   +48 61 624-78-01
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