Rychlá a snadná automatizace
firemních procesů
Nintex Workflow vám
umožní zvládnout jak
základní pracovní
činnosti, tak i složité
celofiremní procesy
prostřednictvím
pár kliků a bez
nutnosti kódování.
Přeměňte dlouhé
a nestrukturované
postupy
v automatické
a efektivní
workflow. Zlepšete
fungování všech
oddělení napříč
vaší společnosti,
ať už jde o HR,
operace, marketing
nebo zákaznickou
podporu.

Propojte SharePoint a Office 365
s platformou Nintex
Rychlé. Snadné. Výkonné.
RYCHLÉ
Nintex Workflow vám umožní zvládnout více práce. Rychlé fungování,
automatizace každodenních procesů jako je kontrola a schvalování
požadavků, pracovní postupy úkolů nebo spolupráce na dokumentech.
Vytvořte workflow během několika hodin nebo dnů, ne měsíců, a zanechte
tak okamžitý dopad na vašem podnikání.
••Ucelené řešení do vašeho existujícího prostředí v SharePointu nebo
Office 365 bez nutnosti samostatných serverů nebo infrastruktury
••Přístup ke katalogu vzorových workflow a defaultních nastavení, které
šetří čas s konfigurací běžných činností
••Editace a rychlé vylepšení workflow na základě firemních potřeb a změn
požadavků

PRÁCE
S PLATFORMOU
NINTEX
Nintex umožňuje
automatizovat procesy.
Na vašich projektech tak
můžete pracovat bez nutnosti
manuální práce. Vyřešíte vše
od jednoduchých procesů
v jednotlivých odděleních, až
po sofistikované celofiremní
postupy, jakými jsou:

VÝKONNÉ
Sestavte workflow, které se spojí a bude spolupracovat s vašimi stávajícími
podnikovými aplikacemi, jako je SAP, Salesforce nebo cloudovými službami
DocuSign, Box, Dropbox, Yammer, Twitter atd.
••Vytvoření workflow s jednoduchou nebo složitou logikou
••Zahájení workflow na základě událostí uvnitř nebo vně SharePointu
••Napojení na různé cloudové služby a řadu podnikových systému skrze
naše předpřipravené konektory

••Zajištění compliance
dokumentů
••Správa smluv
••Nábor zaměstnanců
••Správa a sledování aktiv
••Field service a inspekce
••Zákaznická podpora
a mnoho dalšího
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SNADNÉ
Udělejte rozhodnutí, přetáhněte, vložte a vše je hotovo. Jak běžní uživatelé,
tak i odborníci na workflow mohou automatizovat procesy během pár minut,
a uspořit tak čas a úsilí na jejich sestavení, používání a zlepšování.
••Intuitivní, snadné používání, na bázi práce v prohlížeči, tvoření workflow
pomocí „drag and drop“
••Ulehčete vašemu IT oddělení a umožněte běžným uživatelům
zautomatizovat jejich vlastní procesy
••Navrhněte a nasaďte formuláře a mobilní aplikace zároveň pomocí
jednoho kliku
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