forms@work – Automatizálja folyamatait!
Önöknél is gyakran előfordul, hogy túl sok időt töltenek
feleslegesen a beérkezett számlák nyomon követésével?
Sok vállalat még mindig papír űrlapokat vagy Excel táblázatokat
használ

a

különböző

üzleti,

adminisztratív

folyamatai

támogatására. Számukra nehézséget okoz a gyorsan és jól működő
folyamat kialakítása és irányítása, nem beszélve a kiadások, a
jóváhagyások, a költséghelyek, a projektek, az időszakok és a
költség típusok nyomon követéséhez szükséges elemzésekről.

Mely területeken alkalmazható?
 beérkező számlák, teljesítésigazolások jóváhagyási folyamata
 szerződések véleményezése, jóváhagyása
 beszerzések jóváhagyási folyamata
 távollétek, szabadságolások engedélyeztetése
 HR

feladatok

(új

belépő

felvétele,

kompetenciák

nyilvántartása, képzések, munkavállaló kiléptetése)

A forms@work előnyei
 Az

egyes

űrlapok

 értékesítési és projekt folyamatok támogatása
működése

különböző

tranzakciók,

munkakörök, paraméterek, értékhatárok, árfolyamok, stb.

 jogosultság-igénylések (IT rendszerek, alkalmazások, belépők,
stb.)

alapján állítható be

 Munkaköralapú és különböző feltételek teljesüléséhez kötött

 egyéb dokumentumok automatizált kezelését is elvégezheti

munkafolyamatokban is használhatók a jóváhagyási űrlapok, akár 42 lépéses folyamatot is leképezve

 Rugalmasan változtathatók a riportok és elemzések

Az LLP-ről

 Intelligens jóváhagyási folyamat irányítás e-mail értesítés

Az LLP Group üzleti tanácsadási és szoftver szolgáltatásokat nyújt
helyi és nemzetközi cégek számára Európában, Észak-Amerikában és
Mexikóban. Az LLP tanácsadói és projekt menedzsment szakértelmét
nemzetközi szoftver termékekkel ötvözve, megfizethető és reális
megoldásokat kínál ügyfeleinek.

segítségével

 Felhasználói hozzáférési jogok kezelését teszi lehetővé
 Több vállalkozás együttműködését, akár egyszerre több
nyelven és több devizában történő működését teljeskörűen
biztosítja

 Többféle számlatükröt támogat, valamint többféle ERP, CRM,
ügyviteli és más informatikai rendszerhez illeszthető

 Tranzakciós adatbázisra épített rendszer, mely az adatokat
biztonságosan tárolja és valamennyi műveletre, hozzáférésre

A Csoport elsősorban a vállalati működés, a pénzügyek, az
elemzések, az ügyfélkapcsolatok és a jelentéskészítés igényeinek
kielégítésére koncentrál helyi, regionális és nemzetközi viszonylatban
is.
Az LLP a systems@work, az Infor SunSystems, az Infor BI, a Microsoft
Dynamics 365, és a Pivotal CRM üzleti informatikai rendszerek
kiemelt értékesítő és bevezető partnere az európai régióban.
További információ: www.llpgroup.com

vonatkozó adatot is visszakereshető módon ment el
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