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ДИГИТАЛЕН ПРОЦЕС ЗА
ОТСЪСТВИЯ ОТ РАБОТА
RETHINK WHAT‘S POSSIBLE

ДИГИТАЛНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ
В съвременното забързано ежедневие компаниите осъзнават нуждата от внедряване
на системи за управление на информацията, с цел създаване на ред в документацията.
Предвид огромното количество данни и съдържание, които се налага да поддържат и
съхраняват ежедневно, тази тенденция още повече се засилва. Въвеждането на
дигитални работни процеси позволява на организациите да поемат контрол над
информацията, като помагат на служителите да бъдат по-ефективни и същевременно
да спазват регулаторните разпоредби.

ДИГИТАЛЕН ПРОЦЕС ЗА ОТСЪСТВИЯ ОТ РАБОТА В M-FILES
Подаването на молба за отпуск или домашен офис на хартиен носител значително забавя процесa на одобрение и възможността за проследяване.
M-Files платформата позволява да подадете изцяло дигитално молбата си за отпуск, домашен офис или да регистрирате болничен лист.
Благодарение на този дигитален процес ще осигурите ефективно и прозрачно одобрение на молбите за отпуск и ще разполагате с актуална
информация за графика на отсъствията на служителите си.

СХЕМА НА ПРОЦЕСА:

Подаване на
молба за
отпуск

Одобрение от
заместник

Одобрение от
ръководството
и известяване

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПОЛЗИ

-

-

Забавяне и непроследимост на процеса на одобрение
Липса на навременна информация при одобрение
Трудно проследяване на графика на отсъствия
Липса на отдалечен достъп

Генериране
на заповед
за отпуск

Дигитален
архив и
справки

Съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение
Автоматично известяване за одобрена молба
Лесно и бързо проследяване на информация
Достъпност през мобилни устройство

Входиране на болнични листа
Отчитане на home office

M-FILES ИНТЕЛИГЕНТНО РЕШЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
M-Files е софтуерна платформа от ново поколение за интелигентно управление на информацията. Дава възможност на
организациите да управляват чрез иновативен подход непрекъснато нарастващия обем документи, данни, правила и регулации,
като позволява интеграция със всички вече използвани бизнес системи, без да се налага скъпа и времеемка миграция.
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