Nowa jakoœæ w elektronicznym zarz¹dzaniu dokumentami

SPUMA - skanuj, publikuj, zarz¹dzaj
Problemy z odnalezieniem zagubionej
umowy, czy faktury ma na co dzieñ
n i e m a l k a ¿ d y. R o z p r o s z e n i e
terytorialne oddzia³ów firmy nie sprzyja
efektywnemu zarz¹dzaniu
d o ku m e n t a m i w e w n ê t r z ny m i i
zewnêtrznymi firmy. Jak to zmieniæ?
Zainwestowaæ w dobre rozwi¹zanie do
e-archiwizacji.
SPUMA to profesjonalny system wspomagaj¹cy
przetwarzanie i organizacjê zewnêtrznych i
wewnêtrznych dokumentów firmy. Aplikacja nie
wymaga instalacji gdy¿ uruchamiana jest z poziomu
zwyk³ej przegl¹darki internetowej. Mo¿liwoœæ pracy
zdalnej pozwala na swobodne przegl¹danie,
komentowanie i autoryzowanie dokumentów. Dziêki
temu proces obiegu i akceptacji dokumentów w
organizacji przebiega szybciej i bardziej funkcjonalnie.

Korzyœci dla Twojej firmy:
·
·
·
·
·
·

sprawne zarz¹dzanie obiegiem
dokumentów
dostêp do bazy dokumentów przez WWW
mo¿liwoœæ zdalnych autoryzacji
organizacja uprawnieñ do dokumentów
tworzenie formularzy wewnêtrznych
poprawa przep³ywu informacji miêdzy
oddzia³ami firmy

Toniesz w papierach?
Zorganizuj swoje archiwum
·

Interaktywne komentarze

Z poziomu aplikacji WWW mo¿liwe jest
umieszczanie komentarzy wprost na
dokumencie, zaznaczanie wybranych
obszarów dokumentu i zapisywanie zmian w
opisie dokumentu.

·

Zdalne autoryzacje

Zasadnicz¹ korzyœci¹ z u¿ytkowania SPUMY
jest mo¿liwoœæ zaawansowanej elektronicznej
autoryzacji dokumentów. Mo¿na dowolnie
definiowaæ œcie¿ki autoryzacyjne, bez wzglêdu
na stopieñ ich z³o¿onoœci. Autoryzacje
odbywaj¹ siê przez WWW, a alarmy ze SPUMY
s¹ wysy³ane na skrzynkê e-mailow¹.

·
·

Szybki dostêp do dokumentów

Wspólne dla wszystkich dzia³ów i oddzia³ów archiwum pozwala na
obwarowany uprawnieniami dostêp do wybranego dokumentu
na ka¿de ¿¹danie.

·

£atwoœæ w obs³udze

SPUMA jest niezwykle ³atwa w obs³udze przyjazny interfejs i
intuicyjne menu pozwalaj¹ na sprawne poruszanie siê po aplikacji.
Ka¿dy dokument mo¿na wydrukowaæ, zapisaæ lub bezpoœrednio
ze SPUMY wys³aæ dowoln¹ informacjê na skrzynkê e-mailow¹
innego u¿ytkownika lub osoby spoza firmy.

·

Dostêp do dokumentów przez WWW

Dodatkowym atutem SPUMY jest fakt, i¿ bez koniecznoœci
instalowania dodatkowego oprogramowania, mo¿liwe jest
przegl¹danie dokumentów przez WWW. Dziêki temu praca nie
jest uzale¿niona od konkretnego stanowiska pracy, lecz mo¿e byæ
wykonywana z wielu lokalizacji.

·

Efektywna wspó³praca miêdzy oddzia³ami firmy

SPUMA daje mo¿liwoœæ dostosowania œcie¿ki obiegu
dokumentów i obiektów informacyjnych (np.: faktur, wniosków,
podañ, umów, korespondencji przychodz¹cej i wychodz¹cej) do
specyfiki wymagañ organizacji. Dziêki temu program sprawdzi siê
w ka¿dym przedsiêbiorstwie, tym bardziej jeœli struktura firmy jest
rozproszona terytorialnie.

Grupowa praca nad
dokumentem

SPUMA pozwala na tworzenie wewnêtrznych
formularzy i grupow¹ pracê nad dokumentem.
Dziêki temu mo¿na wspó³tworzyæ umowy,
wnioski, sprawozdania i inne dokumenty
pracuj¹c nad ich bie¿¹c¹ wersj¹.

·

Wspó³praca z systemem ERP

Zasadnicz¹ korzyœci¹ jest integracja SPUMY z
systemem ERP, w tym z SAP Business One.
Dziêki temu mo¿liwe jest pod³¹czanie plików
(skanów) pod zamówienia zakupu lub inne
obiekty w systemie ERP, drukowanie ich, czy
wi¹zanie dokumentów z uwzglêdnianiem
istniej¹cej hierarchii dokumentów i
definiowanie na kolejnych etapach nowych
za³¹czników.
Co wiêcej na podstawie skanu dokumentu
mo¿na zaczytaæ wybrane informacje do
poszczególnych pól wybranych obiektów w
ERP. Np. na podstawie skanu faktury zakupu
mo¿na wygenerowaæ zamówienie zakupu,
gdzie nr faktury, data, partner handlowy, czy
jej opis zostan¹ uzupe³nione automatycznie.
Skraca to czas na przygotowywania
dokumentów w systemie ERP.
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