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...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

V srpnu jsme uspořádali dvě business snídaně na téma:
 Zásady při optimalizaci firemních procesů a nasazení BPM aplikace

Sdílené úložiště

Dokumenty lze v TASu také verzovat, můžete si tak prohlédnout starší 
verze materiálů.
Nastavte si notifikaci na změny v daném úložišti a budete informováni v 
případě přidání nové přílohy.

-FBR-

Splátkový kalendář
Chtěli byste mít ve Vaší organizaci přehled a kontrolu nad splátkami, či předpisy záloh?

V TASu máme k dispozici proces pro zadávání a správu splátek dle předem definovaného kalendáře, 
takže se Vám již žádná neztratí. Nebudete muset neustále hlídat termíny splatnosti.

Dle potřeby je možné zadávat neomezený počet splátek spolu s dalšími bližšími informacemi či 
dokumenty. Schvalování probíhá dle předdefinované matice a finančních limitů, je i např. možné 

využít proces schvalování faktur.

Datum vygenerování jedné splátky je vypočítáno automaticky z data splatnosti (- x dní), aby ji 
bylo možné včas schválit a uhradit. Při spuštění jedné splátky v daném termínu jsou k 

dispozici veškerá zadaná data včetně náhledu 
přiloženého dokumentu (typicky samotného 

naskenovaného kalendáře).

Detaily kalendářů splátek obsahují obecné 
informace, zadané jednotlivé splátky s daty 
jejich spuštění a již vygenerované splátky s 

možností prokliku do jejich detailu.

Sháníte neustále po firmě aktuální marketingové materiály? Nevíte, která 
verze prezentace Vašeho produktu je ta nejaktuálnější?

Se šablonou Sdílené úložiště najdete všechny důležité dokumenty na 
jednom místě.

Business snídaně

Zde jsme nejprve představili naše postupy při analýze a nastavování workflow procesů tak, 
aby byly přizpůsobeny na míru potřebám dané společnosti. Mezi nejzajímavější body prezentace 
patřily poznatky ohledně lehkosti systému, které zaručují, aby proces zbytečně “nenabobtnal” a 

nestal se pro uživatele komplikovanější, než být musí. Ke konci akce jsme také zmínili kritéria výběru 
správného BPM nástroje a diskutovali s účastníky o jejich zkušenostech s optimalizací procesů.

 
Pokud byste se chtěli dozvědět více o průběhu akce, můžete se v příštím týdnu podívat na 

článek o snídani na našem blogu, www.neit.cz/blog

-AZN-
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