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ЛЕСНА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА
БИЗНЕС ПРОЦЕСИ В SHAREPOINT
Компаниите във всяка индустрия зависят от автоматизиране на структурираните и неструктурирани
документни процеси включително динамичните промени, и това да става бързо и лесно. dokoniPROCESS дава
сила на бизнес потребителите така и на ИТ професионалистите да автоматизират бързо и лесно всички видове
бизнес процеси, рутинни задачи и съвместната работа с документи.
За да отговори на голямото разнообразие от потребителски
изисквания приложението на Konica Minolta dokoniPROCESS
предлага интуитивни уеб-базирани функционалности като
плъзгане, влачене и пускане (drag & drop), улеснява
моделирането и подобряването на всякакви прости или
сложни бизнес процеси, свързва се с различни
информационни системи (например SQL, Exchange Server,
Web Services) и се интегрира с облачни услуги, базирани на
платформата Microsoft SharePoint.
dokoniPROCESS работи с платформата за автоматизирани
процеси на Nintex и включва като основен продукт Nintex
Workflow за SharePoint, както и уеб базиран дизайнер на
форми на Nintex Forms. В допълнение услугата Nintex Live и

мобилното приложение Nintex Mobile осигуряват
техническа възможност за разширяване на работните
процеси към мобилни, социални и облачно базирани
системи.
Като цялостен модул за Управление на Корпоративно
Съдържание (ECM) dokoniPROCESS е подходящо
предложение за онези потребители, които използват
разнообразни среди и устройства, независимо настолни
или мобилни. Приложението улеснява създаването и
автоматизирането на бизнес процесите, като например
одобрение на командировки и одобрение на разходи.
Потребителите могат да избират между различни модули
и версии в зависимост от техните индивидуални
изисквания:

dokoniPROCESS
Основен продукт
Nintex Workflow

Workflow дизайнерът за автоматизиране на бизнес процесите в
SharePoint. Наличен в три версии: Workgroup, Standard, Enterprise.

Модул
Nintex Forms

Дизайнер, който създава SharePoint форми достъпно от всеки, на всяко устройство.

Модули за връзка*
Nintex Live

Добява мобилни, социални и облачни възможности в Nintex workflow.

Nintex Mobile

Доставя Nintex Workflow и Forms до мобилни устройства.

* Безплатно

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Управление на съдържанието
– Пълно покритие на SharePoint: dokoniPROCESS изграден на
– Автоматизирани бизнес процеси: С интуитивната уебосновата на SharePoint, като използва съществуващата
базирана функционалност като плъзгане, влачене и пускане
SharePoint инфраструктура и Windows Workflow Foundation.
(drag & drop) потребителите на SharePoint могат да
Потребителите могат да защитят направената инвестиция в
автоматизират своите процеси за минути. Потребителите
SharePoint като просто го внедрят и настроят и в същото време
вижда в реално време статуса на работните потоци избегнат изграждането на допълнителна инфраструктура и
например, до къде е стигналата изпратената за одобрение
разходите за клиентски софтуер.
фактура. Автоматизирането на процеса позволява
делегиране на ежедневните работни потоци на потребители
– Уеб-базирани потоци от форми: Nintex Forms е уеб-базиран
директно или по график, включително планирани и времеви
дизайнер, който подпомага и ускорява процеса на създаване на
работни потоци за регулярно извършвани дейности. Това
форми в SharePoint, например заявления за командировки и
позволява по време на процеса да бъдат получени
отпуски, одобрение на разходи, т.н. Модулът позволява на
нотификации по имейл, чрез директни съобщения или
потребителите да публикуват уеб форми чрез уеб-базиран
текстови съобщения до мобилни устройства.
дизайнер, който може да се използва от всеки в или извън
компанията. Потребителите могат да създават своите форми
– Създаване на “определени за потребителя действия”:
веднъж и да ги качат едновременно на няколко устройства
Дизайнерът на работни потоци (workflow designer) позволява
включително компютри, мобилни телефони и таблети.
на потребителите да създават проследими и
персонализирани процеси, като експортва техните работни – Трансформация на работните потоци: Комбинацията от
потоци към Visual Studio, модифицира ги и може да добавя
модулите Nintex Workflow и Nintex Forms осигурява
модели на работа към работните потоци.
използването на форми в работните процеси, като това
– Директно свързване: Чрез dokoniPROCESS
потребителите могат лесно да получат достъп до Active
Directory, Exchange Server, Office Communications server,
Microsoft Lync server и да четат и записват данни от
Microsoft Dynamics CRM. Данните и процесите от
основните бизнес системи и други външните системи
могат да бъдат лесно достъпени чрез Web Services, SQL,
LDAP, XML, BizTalk, както и други познати отворени
интерфейси.

предлага транформирането на работния поток в богато на
съдържание бизнес приложение. Дизайнерът на форми
автоматично генерира необходимите елементи за изграждане
на работен модул и позволява различните видове работни
потоци да се използват като форми с данни.

– Връзка с облака: Модулът Nintex Live разширява Workflow
модула и свързва SharePoint с редица услуги базирани в
облака. Използвайки го компаниите могат да изградят декстоп
и облачни решения в SharePoint.
– Мобилни приложения: В резултат от повишаването на
потребителската мобилност и гъвкавост Nintex Mobile
модулът гарантира, че потребителите получават повече от
своите бизнес процеси, като позволяват на служителите си
да взаимодействат с тях в движение.
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Документи

E-майл

Nintex Workflow
– Изграждане на работни процеси в SharePoint
– Моделира и изгражда всеки
прост или комплексен бизнес процес
– Изграждане на логика, известяване и управление
– Лесна интеграция с облачни системи

Nintex Mobile
– Оптимизиран за устройства
по избор на клиента
– Доставя снимки, видео и
и други данни директно до
потребителя

Nintex Forms
– Дизайн на форми в SharePoint
– Създава форми за десктоп, таблет
и мобилни устройства
– Публикува съдържание в облака/интернет
с едно кликване

Nintex Live
– Моментално свързване на
работните потоци с каталог
от облачни услуги

Наблюдавана
папка

Търсене

Мрежова
папка

Съхранение

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
МИНИМАЛНИ СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

СОФТУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ

Operating systems

Microsoft SharePoint

Memory
Hard disk space
CPU
Web browser

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP2 (32/64)*
Windows Server 2012*
8 GB free RAM on physical or virtual server
200 GB
64 bit quad-core processor
Internet Explorer 7 or higher
Internet Explorer 8 or higher *

Database server

Nintex Forms
requirements

SharePoint Foundation 2010
SharePoint Server 2010
SharePoint Foundation 2013*
SharePoint Server 2013*
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2 SP1*
SQL Server 2012
SQL Server 2005
SQL Server 2008
SQL Server 2008 R2 SP1*
SQL Server 2012*
Nintex Workflow v 2.3.9.0
Nintex Workflow v 3.0.5 or higher *

*Използване на Nintex Workflow 2013
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Поддръжката на изброените спецификации и функциионалности варира в зависимост от
операционната система, софтуера, мрежовите протоколи и системните настройки.

