Thesis BPM
Ολοκληρωμένη Λύση Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών
Σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον, με εντεινόμενο ανταγωνισμό και νέες τεχνολογίες, οι εταιρείες
στρέφονται προς τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Το Thesis BPM είναι ένα επόμενης
γενιάς αποδοτικό και επεκτάσιμο λογισμικό βασισμένο στις διαδικασίες με στόχο την υψηλή αποδοτικότητα.

Αξιοποιώντας το Thesis BPM, η διοίκηση των επιχειρήσεων κατανοεί επακριβώς την λειτουργία των
βασικών επιχειρηματικών διαδικασιών και εντοπίζει τα σημεία βελτίωσης και αυτοματοποίησης.
Ειδικότερα, το Thesis BPM προσθέτει σημαντική αξία σε σύνθετες επιχειρησιακές διαδικασίες που
περιλαμβάνουν πολλαπλούς κανόνες-τρόπους επικοινωνίας και επεκτείνονται σε πολλαπλά συστήματα.

Το Thesis BPM είναι μια ισχυρή πλατφόρμα με ευρύ φάσμα εργαλείων για το σχεδιασμό, την λειτουργία
και την παρακολούθηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Προσθέτετε, διαμορφώνετε και αποτυπώνετε
γραφικά τις διαδικασίες (ροές εργασίας / Workflows), για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες και
απαιτήσεις σας. Ο ενσωματωμένος σχεδιαστής διεργασιών (workflows) εξασφαλίζει την οργάνωση των
ανεξάρτητα πολυπλοκότητας, δομής δεδομένων, κανόνων και ροών μηνυμάτων.
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Το Thesis BPM συνοπτικά:
•

Σύστημα που οδηγείται από τις διαδικασίες

•

Ολοκληρωμένο περιβάλλον

•

Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου

•

Desktop & WEB περιβάλλον

•

Σχεδιαστής διαδικασιών

•

Διαχείριση ειδοποιήσεων (emails, SMS)

•

Δείκτες Απόδοσης

Το Thesis BPM διαχειρίζεται ιδανικά τις συνεχείς αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Η ευέλικτη,
προσαρμοσμένη

προσέγγιση

της

συμβάλλει

στην

επιχειρηματική

αριστεία

και

την

υψηλή

παραγωγικότητα.

Παρακολούθηση & Ανάλυση
Ποικιλία εκτυπώσεων παρακολούθησης και ανάλυσης περιλαμβάνονται στο σύστημα όπως:
•

Διάγραμμα ροής εργασιών

•

Δέντρο εργασιών ανά διαδικασία

•

Πίνακας διαδικασιών & εργασιών

•

Μη ολοκληρωμένες εργασίες

•

Εργασίες ανά ημ/νία & τύπο (pivot)

•

Χρόνοι ολοκλήρωσης διαδικασιών

•

Χρόνοι ολοκλήρωσης εργασιών

•

Καθυστερήσεις εργασιών ανά χρήστη

Το περιβάλλον Thesis BPM εξασφαλίζει κορυφαία πληροφόρηση (Dashboards, Key Performance Indicators, KPIs) σε
πραγματικό χρόνο. Παράλληλα το σύστημα ειδοποιήσεων δημιουργεί και αποστέλλει ειδοποιήσεις σε χρήστες.
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Βελτιώνοντας τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες μέσω του Thesis BPM

Μειωμένα κόστη
Με την αξιοποίηση των ενσωματωμένων στοιχείων ελέγχου και του σχεδιαστή διαδικασιών, η επιχείρηση
αυτοματοποιεί τις εργασίες της άμεσα και αποδοτικά. Οι κανόνες επιβεβαίωσης διαδικασιών και
δεδομένων, οι υπό συνθήκη ροές, οι αυτόματοι υπολογισμοί, του BPM, κλπ. προσαρμόζονται στις
πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης.

Αυξημένη αποδοτικότητα (στην ροή των διαδικασιών)
Το Thesis BMP παρακολουθεί, ελέγχει
αναλυτικά και τελικά βελτιώνει τις
επιχειρηματικές διεργασίες. Με την
προσαρμογή

των

εργασιών,

των

χρόνων και των πόρων, στο μοντέλο
της ροής εργασίας, οι αναλυτές είναι
σε θέση να προτείνουν τις κατάλληλες
βελτιώσεις για αύξηση της απόδοσης,
μείωση

του

κόστους,

παραγωγικότητα

κοκ.,

υψηλότερη
καθώς

συγκρίνουν εύκολα και σε πραγματικό
χρόνο τα κόστη και την απόδοση σε
συνδυασμό με τις προτεινόμενες ροές εργασιών, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ή και να αναμορφώσουν
τις διαδικασίες, στα σημεία που εντοπισθούν ανωμαλίες.

Το Thesis BPM ενσωματώνει ένα εξαιρετικό εργαλείο πληροφόρησης για το έλεγχο των χρηστών και των
διαδικασιών. Οι υπεύθυνοι και οι αναλυτές εντοπίζουν σημεία συμφόρησης (bottlenecks), χαμηλής
απόδοσης ώστε να αναμορφώνουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τα μέσα.

Αυξημένη ταχύτητα
Το Thesis BPM μειώνει τον χρόνο καθυστέρησης, τα λάθη των χρηστών και τον χρόνο απόκρισης και
ολοκλήρωσης των εργασιών. O ενσωματωμένος σχεδιαστής διαδικασιών επιταχύνει την εφαρμογή των
διαδικασιών επιταχύνοντας και βελτιώνοντας σημαντικά τον πλήρη κύκλο εφαρμογής των.
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