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Procesi
Enostavni digitalni
delovnih tokovi.
Ste siti prenašanja papirjev po podjetju ter
stalnega preverjanja opravljenosti zadolžitev pri
sodelavcih. Vam je nerodno, da morate cukati
odgovorne za rokave, naj že končno
pregledajo in podpišejo dokumente? Se
izgubljate v lastnih nalogah, ki vam jih
sodelavci in vodje posredujejo prek telefona in
e-pošte? Imate dovolj stresnega iskanja
dokumentov v množici nepregledne e-pošte
ter na lokalnem in mrežnih diskih v skupni rabi?

Z Genis e-Procesi na enem mestu
pridobite celovite digitalne zmožnosti za
vodenje delovnih postopkov, obvladovanje
življenjskega cikla dokumentov in
sodelovanje pri skupinskem delu.
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Za vse delovne postopke
Z Genis e-Procesi lahko preidete v popolno brezpapirno poslovanje. Enostavna uporaba od kjer koli in
kadar koli vam zagotavlja, da rešitev hitro razširite na vse delovne postopke, kjer se želite rešiti papirne
dokumentacije, neučinkovitega dela ter pomanjkanja preglednosti in urejenosti.
•
•
•
•
•
•

Zajem papirne in elektronske dokumentacije
Ustvarjanje novih dokumentov na osnovi predlog
Priprava delotokov iz prednastavljenih procesov
Spremljanje postopkov in življenjskega cikla dokumentov
Obvladovanje sprememb in revizijske sledi
Skupinsko delo z dokumenti in komunikacija med sodelavci

Referentka v oddelku
vnese dokument in nastavi delotok

Direktor
podpiše končno različico dokumenta



Prejemniki v oddelku
izvedejo potrebe aktivnosti na dokumentu

Vodja oddelka
pregleda in odobri dokument za podpis

Modul Genis e-Procesi zagotavlja prilagodljivo digitalno izvedbo delovnih postopkov
od ustvarjanja prve različice dokumenta do skupiske obravnave in
potrjevanja končne različice usklajenega dokumeta.

Po meri vašega poslovanja
Modul Genis e-Procesi omogoča različne načine delovanja in scenarije uporabe. Vodenje dokumentov in
postopkov hitro uskladite s svojimi s klasifikacijskim in signirnim načrtom ter drugimi poslovnimi in
organizacijskimi pravili.
•
•
•
•

Kot samostojno dokumentno rešitev ga uporabite za skupinsko pripravo internih dokumentov ter
poslovnih dokumentov, kot so ponudbe in pogodbe.
V povezavi z modulom za vložišče Genis e-Pisarna izvedete delovne postopke za dokumente ali
zadeve, ki pridejo v podjetje prek navadne in elektronske pošte ter faksa, na primer upravnih in
poslovnih dopisov, povpraševanj in reklamacij.
Dodatno poenostavite obvladovanje procesov vodenja organizacijske in tehnične dokumentacije, ki se
jih upravlja z uporabo modulov Genis e-OrgDok in Genis e-TehDok.
Prek integracije z zunanjimi aplikacijami poenotite obdelavo dokumentov iz sistemov ERP, CRM in
HRM ter drugih dokumentnih rešitev in poslovnih aplikacij.
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