ŽIADANKY

Riadenie schvaľovacích procesov

Potrebujete riadiť a evidovať
procesy podliehajúce
schvaľovaniu?
Kontakt: office@rasax.sk / +421 55 6013 111
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Príklady nasadenia ŽIADANIEK
Žiadanka - príklad nastavenia worflow

Vďaka ŽIADANKÁM môžete riadiť jednoducho
a rýchlo:
• žiadosti a výdaj materiálu,
• objednávanie a nákup materiálu a služieb
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Proces schvaľovania je možné nastaviť
podľa Vášho zaužívaného postupu. Získate
výrazné zrýchlenie celého procesu, integráciu
a prepojenie na súvisiace systémy. Praktické
nástroje pre vyhľadávanie a filtrovanie Vám
pomôžu získať dokonalý prehľad pre kontrolu,
plánovanie a vyhodnocovanie Vami určených
ukazovateľov.
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OBJEDNÁVKOVÝ charakter
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Objednávka

ŽIADANKY umožňujú sledovať nákladový
ROZPOČET na zvolený okruh objednávok už vo
fáze generovania požiadavky a tým predchádzať
prečerpaniu rozpočtu.
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• Kontrolujte stav ROZPOČTU už pri tvorbe
a schvaľovaní Objednávky
• Sledujte čerpanie ROZPOČTU na mesačnej,
kvartálnej alebo ročnej báze
• Skontrolujte si výpis dokladov čerpania
ROZPOČTU v Exceli

Koniec
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FORMULÁROVÝ charakter

Nadefinujte si vlastný workflow

ŽIADANKY umožnia distribúciu dôležitých
informácií pre členov Vášho podniku.Vytvorte
novú smernicu či obežník, evidujte vybavovania
reklamácií, požiadajte o zavedenie nového
pracovníka do rôznych systémov, pripomienkujte
požiadavky v okruhu spolupracovníkov. Po
schválení viete formulár distribuovať na vybrané
skupiny pracovníkov prípadne jednotlivcov.
Vyžiadajte prečítanie a akceptáciu ŽIADANKY.

Vytvárajte si vlastný WORKFLOW.
Automatizujte a kombinujte procesy
• schvaľovania
• oboznamovania
podľa Vašich vlastných potrieb. Získajte
nástroj, ktorý zníži časovú náročnosť
a prinesie prehľadnosť do Vašich
administratívnych procesov.

Aukcia

Rýchle nasadenie a integrácia

Funkcionalita

Samostatný Žiadankový systém bez nutnosti prepojenia na ERP
Rýchla integrácia s ľubovoľným ERP
Jednoduché a efektívne prepojenie s eREGIS a ORFEUS
Prevádzkovateľné “inhouse” alebo v cloude RASAX

Pokrytie širokého spektra procesov
Možnosť vloženia poznámky a otázky
Číselníky a dátové polia rôzneho typu
Vytváranie vlastných formulárov
Vyhľadávanie, filtrovanie, vyhodnocovanie

Rozšírte možnosti
Vášho účtovného SW
Napojte žiadankY na Vaše účtovníctvo
a schvaľujte podpisové listy, skladové položky,
objednávky, smernice, obežníky, návrhy...
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