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ДОКУМЕНТООБОРОТ
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Проучване на Coopers&Lybrand показва, че служителите на една компания използват от 5 до 15% от времето си в
обработка и прочитане на информация и до 50% от него в търсенето й. Друго изследване посочва, че средно 25% от
времето на средния мениджмънт на една компания се инвестира в търсене на вече получена във фирмата информация.
Казано по друг начин ефективното управление на документооборота може да повиши ВЕДНАГА производителността на
Вашата организация, независимо от нейния бранш и размер.

КАКВО СИ ГАРАНТИРАТЕ
С nZoom ДОКУМЕНТООБОРОТ?
ОРГАНИЗИРАН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОТОК
Всеки един документ в системата получава уникален номер, параметри в зависимост от
неговия тип и се записва заедно с контрагента/проекта, по който е създаден. Към
документа може да са прикачат произволен брой файлове и да се следят техните версии.
Системата изготвя автоматично електронни регистри на документите, води досиета
на контрагентите и проследява отговорностите, сроковете и статусите на документи.
nZoom отговаря на всички изисквания на ISO стандартите за управление на записи.

РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИ

Софтуерният
продукт
nZoom е лесно приложим от
персонала на „Импулс Ко”
ООД, внедряването и използването му допринася за
по-ефикасното функциониране на процесите протичащи
в дружеството и проследимостта на документирането
им.
Свилен Кръстанов
Управител, Импулс Ко

Регистър на поръчки. Бърз достъп до
прикачените файлове с оригиналния документ.

СТАТУСИ НА ДОКУМЕНТИ

За всеки тип документ се дефинират
състояния, които описват жизнения му цикъл.

НАЗНАЧАВАНЕ

Документите се насочват за обработка електронно като се
разпределят между служители и се дават различни роли по тях.

ЕЛЕКТРОННО СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ
Чрез определяне на роли по документа и дефиниране на жизнения цикъл на всеки един тип запис, документите „вървят” по
пътя на одобрение, съгласуване или проверка в системата.
nZoom следи тяхното състояние и показва свързаните с тях
записи с цел по-лесната им проследимост. Системата известява по e-mail всички участници в процеса.
КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията (имейли, коментари)
с контрагент по даден документ е достъпна
в неговата регистрационна форма.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ПРОЦЕДУРИ
nZoom може да бъде настройван да следва произволни бизнес
процеси. При съществуването на точно определени правила в
организацията, nZoom може да бъде конфигуриран
автоматично да извършва действия вместо потребителя
(например одобряването на оферта да известява директорът
продажби и да създава поръчка в системата). nZoom може да
генерира PDF файлове от електронните записи въз основа на
попълнената в системата информация и одобрени шаблони на
документи.

nZoom ЩЕ ВИ УЛЕСНИ И ПРИ:
Организирането на информацията по проекти
По-лесното поддържане на ISO стандартите
Проследяване на отношенията с клиенти и
търговския процес
Анализ на финансовата информация за представянето на фирмата
Отчитането на изработените човекочасове,
важно в сферата на услугите

ОБАДЕТЕ НИ СЕ ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ!
За нас ще е удоволствие лично да Ви демонстрираме възможностите на nZoom ДОКУМЕНТООБОРОТ!
Ще се радваме да разберем какви са точните Ви
очаквания и да обсъдим как може да сме Ви полезни!

ПОТЪРСЕТЕ НИ НА 02/462 7000!
София 1000, ул. "Ген. Гурко" 34, вход 2, етаж 2, тел.: 02/462 7000
Варна 9000, ул. "Македония" 95, ап.4, тел.: 052/633 523
Пловдив, 032/503 223

e-mail: info@bgservice.net
www.bgservice.net • www.n-zoom.com

