Рай керівника
Кожного дня керівники великих підприємств та корпорацій зіштовхуються із проблемою
недостатньої автоматизації бізнесу або із епізодичною, слабко інтегрованою його
автоматизацією. Зазначена проблема призводить до зниження ефективності бізнесу,
зайвих витрат, плинності кадрів, надання послуг із запізненням, що у сукупності зменшує
прибуток бізнесу.
Ринок інформаційних послуг сьогодні пропонує безліч систем, для автоматизації окремих
процесів бізнесу, проте, як правило, ці системи практично не інтегровані між собою, що
призводить до дублювання функцій й інформації, неможливості оперативної роботи з
консолідованою інформацією та її аналізу.
Ми пропонуємо автоматизацію бізнес-процесів «під ключ». Ми пропонуємо готові
рішення, що інтегруються між собою та утворюють єдиний інформаційний простір.

Що Ви отримуєте?


Комплекс

інтегрованих

та

адаптованих

до

ваших

потреб

інструментів

автоматизації бізнес-процесів.


Відкритий інформаційний простір, де здійснюється інформаційний обмін між усіма
внутрішніми та зовнішніми системами.



Підвищення

і,

водночас,

полегшення

контролю

ключових

процесів

на

підприємстві.


Підвищення рівня надання послуг, ефективності бізнесу та його прибутковості.



Підвищення іміджевої складової бізнесу.



Уникнення паперового документообігу, здійснення рутинної роботи в декілька
кліків.



Підвищення ефективності керування кадровим потенціалом бізнесу, виявлення
лідерів та «складних» співробітників тощо.



Захист інформації та юридична значимість електронних документів у повній
відповідності до вимог українського законодавства.

Запропоновані системи:
«Арт-документообіг» дозволить:


Перейти на електронний документообіг з підтримкою паперових документів .



Використовувати електронний цифровий підпис.



Забезпечити функціонування легітимного електронного документообігу.



Автоматизувати весь комплекс документаційних потоків із залученням всіх
відповідальних осіб, а саме, створення та погодження проектів електронних
документів, введення у систему електронних документів, їх

публікацію,

відтворення

виконання,

та

реєстрацію,

розподіл

і

розсилання,

контроль

розмежування доступу до документів, прискорення термінів опрацювання
документів, удосконалення механізмів організації та виконання документів тощо.


Створити єдине сховище документів підприємства.



Інтегрувати з іншими системами.



Підвищити

ефективність

взаємодії

керуючої

компанії

зі

структурними

підрозділами/філіями.
«Арт-офіс» дозволить:


Створити та зберігати електронні документи у визначеному форматі з усіма
обов’язковими реквізитами й накладанням ЕЦП.



Накладати ЕЦП на усі необхідні службові відмітки електронного документа
(погодження, візування, підписання, накладення резолюцій тощо) відповідальними
особами з обов’язковим датуванням.



Погоджувати електронні документи.



Створити базу електронних шаблонів.



Скоротити робочий час на створення і погодження документів.



Зменшити витрати на канцелярське приладдя: папір, витратні матеріали для
копіювальних машин і принтерів.



Зменшити час і грошові витрати на доставку документів, особливо в компаніях з
територіально віддаленими підрозділами або холдинговими структурами.



Зберегти цілісність електронних документів, за допомогою використання надійних
засобів електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Система електронної взаємодії електронних документообігів дозволить:


Створити зовнішній електронний документообіг.



Вести документообіг за єдиними правилами та стандартами між різними
підрозділами та компаніями, об’єднати усі документи, у тому числі ті, що містять
інформацію із обмеженим доступом.



Гарантувати доставку 24/7/365.



Підключити будь яку систему електронного документообігу для здійснення
зовнішнього документообігу.



Обмінюватися електронним документами з постачальниками та клієнтами.



Не перебувати в залежності від поштових служб та кур’єрів.



Економити час на з’ясування непорозумінь з партнерами/клієнтами завдяки
зручному пошуку необхідних документів.

Система «Розрахунковий центр» дозволить:


Автоматизувати

всі

процеси

розрахунку

та

виплати

заробітної

плати

співробітникам організації.


Зменшити витрати шляхом зменшення чисельності штату, що займається
розрахунками заробітної плати.



Імпортувати дані з діючих в організаціях систем автоматизації.



Оптимізувати процес виплати грошових коштів співробітникам, перерахування
податкових і страхових платежів.



Вести облік грошових коштів у розрізі статей руху грошових коштів.



Формувати регламентовану звітність організацій, що подається до контролюючих
органів.

Онлайн сервіс дослідження колективу «Socius» дозволить:


Приймати кадрові рішення щодо призначення на посаду, переформування
колективу тощо.



Проводити цільові соціометричні дослідження щодо відношення та думки
співробітників до певних питань та пропозицій.



Проводити соціометричні дослідження та візуальний аналіз відносин у колективі.



Аналізувати результати соціологічних досліджень як за професійними навичками,
так і за загальними якостями.

Електронна черга дозволить:


Регулювати потік відвідувачів шляхом розподілу візитів впродовж робочого часу.



Оптимізувати та контролювати зайнятість персоналу згідно з планом записів.



Підвищити якість обслуговування відвідувачів, шляхом надання сучасних сервісів.



Отримати інформацію щодо завантаженості для аналізу ефективності робочого
графіку.

Внутрішньо-корпоративне портальне рішення дозволить:


Створити єдиний центр знань компанії.



Реєструвати та додавати до справ вхідних, вихідних і внутрішніх документів
управління завданнями і подіями у справах/документах.



Накопичувати інформацію з різних інформаційних систем та інших джерел.



Структурувати інформацію

та

надавати

авторизованим

користувачам

з

використанням захищеного доступу.
Комп’ютерний додаток «Crypto-Power» дозволить:


Роботу із засобами електронного цифрового підпису (ЕЦП) та криптографічного
захисту файлів на основі використання бібліотеки криптографічних перетворень на
операційній системі Android.



Надасть можливість роботи з електронним цифровим підписом у дорозі,
відрядженнях тощо.

Сервер додатків дозволить:


Отримувати від користувачів, накопичувати, обробляти та зберігати інформацію в
базі даних.



Виконувати інформаційні запити користувачів до бази даних.



Передавати дані, сформовані за результатами виконання запитів користувачів в
захищеному (зашифрованому) вигляді.



Стиснення пакетів даних при їх передачі між територіально віддаленими
компонентами програми.



Перевірку доступу користувачів відповідно до їх прав.



Роботу із засобами електронного цифрового підпису.

«Система управлінської звітності» дозволить:


Подачу звітності у будь-які контролюючі органи або в межах компанії в
електронному вигляді.



Створення електронної звітності та ведення в єдиній базі кількох підприємств.



Здійснення автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність
арифметичних помилок та описок.

Сервісна шина підприємства дозволить:


Створити єдиний інформаційний простір шляхом підключення існуючих систем.



Уникнути дублювання інформації та скоротити час на її внесення.



Реалізувати механізм захисту інформаційного обміну в електронному вигляді з
використанням засобів ЕЦП.



Забезпечити уніфіковані механізми підключення постачальників і споживачів
інформаційного обміну.

«Програмно-технічний комплекс Центру сертифікації ключів» дозволить:


Уникнути необхідності постійно закуповувати ключі електронного-цифрового
підпису.



Уникнути необхідності у наданні інформації стороннім АЦСК.



Генерувати необхідну кількість ключів для використання
компанії.



Надавати користувачам засоби ЕЦП та шифрування даних.

співробітниками

Виходячи з вищезазначеного, Ви отримаєте безліч переваг, серед яких зазначимо:


Комплекс

інтегрованих

та

адаптованих

до

ваших

потреб

інструментів

автоматизації бізнес-процесів.


Єдиний інформаційний простір для інформаційного обміну між усіма внутрішніми
та зовнішніми системами.



Підвищення рівня надання послуг, ефективності бізнесу та його прибутковості.



Уникнення паперового документообігу, здійснення нудної, рутинної роботи в
декілька кліків.



Підвищення ефективності керування кадровим потенціалом бізнесу.



Захист інформації у повній відповідності до вимог українського законодавства.

