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EX4EVER ŘÍDÍ PROCESY POMOCÍ DOKUMENTŮ
Dokumenty jsou páteří všech organizací už od hliněných tabulek. Systém Ex4ever vám umožní řídit
vaší organizaci a její procesy prostřednictvím dokumentů.

ZJEDNODUŠTE A ZRYCHLETE ŘÍZENÍ ORGANIZACE
Každá organizace má svůj vlastní systém, kterým je řízena, stejně jako dokumenty, jež k tomu využívá. Většinou
bývají jak v elektronické tak i papírové formě. Jedná se například o faktury, objednávky, smlouvy, výkazy prací,
žádanky a mnoho dalších. Problém zejména s těmi papírovými je, že práce s nimi je pracná, jejich oběh je
pomalý, dostupnost omezená a neposkytují managementu okamžitou informaci o stavu organizace.
Systém Ex4ever převádí veškeré dokumenty z papírové podoby do elektronické bez narušení běžné činnosti
organizace. Jeho výhodou je zachování stávajících procesů, snadná obsluha ze strany uživatelů, možnost
sledování stavu organizace v reálném čase, rychlé vyhledávání, dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
ochrana a zálohování veškerých dat i jejich auditovatelnost.
Schvalovací proces může být hierarchický, několikastupňový a může se automaticky měnit, například podle míry
vyčerpání rozpočtu. Systém je velmi pružný, takže je možné i na uživatelské úrovni přidávat nové dokumenty
nebo měnit ty stávající. Může být umístěn na hardware organizace nebo hostován mimo ní včetně cloudu.
Je vhodný pro všechny typy organizací bez ohledu na jejich velikost nebo zaměření.

KDE VŠUDE VÁM EX4EVER POMŮŽE?
· Schvalování žádanek, nákupních objednávek
nebo faktur.
· Tvorba a sledování rozpočtu organizace.
· Přijímání a školení nových zaměstnanců.
· Vytěžování kapacit.
· Řízení zakázkové výroby.
· Management vztahu se zákazníky.
· Výkazy prací.
· Sdílení know how v organizaci.
· Řízení spolupráce geograficky vzdálených týmů.
· Projektové řízení.
· Cash-flow management.
· Řízení kvality.

JAK PROBÍHÁ NASAZENÍ EX4EVER?
· Projekt je veden systematicky s dodržením termínů i rozpočtu.
· Jsou zmapovány všechny procesy v organizaci.
· Dochází k pročištění a sjednocení typů dokumentů.
· Je definována struktura a obsah jednotlivých dokumentů.
· Systém Ex4ever je nasazován postupně.
· Každý funkční celek je před spuštěním důkladně otestován.
· Tím je omezeno riziko projektu i rozloženo čerpání nákladů.
· Je možný souběh papírových a elektronických dokumentů z důvodu minimalizace narušení chodu společnosti
· Řešení může být umístěno na hardware organizace nebo zařídíme jeho hosting.
· Uživatelé na všech úrovních jsou pečlivě vyškolení.
· Je zaručena dlouhodobá funkčnost řešení i jeho stálý rozvoj.
· K dispozici je technická podpora i nástroje pro vzdálenou správu aplikací.
Díky uživatelsky příjemnému rozhraní na bázi Excelu i vysoké flexibilitě celého systému je možné
ho implementovat bez vlivu na běžný provoz organizace. Například Nemocnice Na Františku získala s naším
elektronickým systémem modul Požadavky nástroj pro zkvalitnění řízení Skladů, Nákupních objednávek
rychlejší – a to na základě transparentnějšího schvalovacího procesu. Náklady za nákup zboží a služeb
a investic jsou zcela pod kontrolou jejího managementu a s úsporou papíru se také chová šetrněji vůči
životnímu prostředí.
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Společnost Business Systems a.s. působí na českém trhu od roku 1997. Svým klientům z oblasti bankovnictví,
zdravotnictví, energetiky, telekomunikací, cestovního ruchu, leteckého průmyslu i výrobním či obchodním
společnostem zajišťuje tvorbu a provoz informačních systémů. Pracuje metodou agilního programování, což
zajišťuje rychlou dodávku systému, možnost změn v průběhu vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

Více informací najdete na www.bsys.cz nebo pište na sales@bsys.cz
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