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1 Wstęp

Movity  Sp.  z  o.  o.  należy  do  grupy  kapitałowej  Komputronik  S.A.,  notowanej  na  Giełdzie

Papierów Wartościowych w Warszawie. Wypracowana pozycja na rynku i  ranga firmy gwarantują

zasoby  kapitałowe,  rzetelny  personel  oraz  zaplecze  technologiczne  pozwalające  na  skuteczną

realizację największych projektów dla sektora przemysłowego i budownictwa, sektora finansowców

i ubezpieczeń, edukacji i sektora naukowo-badawczego oraz dla sektora usług.

Nasz Zespół tworzą ludzie z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży IT oraz oferowanych

rozwiązaniach.  Naszą  misją  jest  dostarczanie  przyjaznych  narzędzi  wspierających  instytucje

i przedsiębiorstwa  w  efektywnym  prowadzeniu  ich  biznesu.  Wspomagamy  optymalizację

realizowanych  procedur  i  procesów  biznesowych,  dostarczając  aplikacje  w  pełni  dostosowane

do indywidualnych potrzeb naszych Klientów, bez względu na wielkość i złożoność projektu.

Szeroki zakres naszej oferty obejmuje przede wszystkim:

 Audyty,  analizę  i  doradztwo w  zakresie  modelowania  procesów  biznesowych

oraz zarządzania dokumentami w przedsiębiorstwie - definicja stanu obecnego, propozycje

możliwych rozwiązań usprawniających oraz automatyzacji procesów biznesowych,

 wybór  oraz  wdrożenie  optymalnego  oprogramowania do  zarządzania  i  automatyzacji

procesów, zarządzania dokumentami elektronicznymi oraz infrastrukturą IT,

 wsparcie  przy  wyborze  optymalnego  sposobu  finansowania inwestycji,  ze  szczególnym

uwzględnieniem funduszy i programów Unijnych,

 integrację oferowanych rozwiązań z innymi systemami informatycznymi,

 wsparcie serwisowe zgodnie z ustalonym SLA i aktualnymi potrzebami,

 tworzenie intuicyjnych aplikacji i interfejsów użytkownika,

 szkolenia.
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2 Rozwiązania

2.1 Platformy BPM

MovarchBPM, autorskie rozwiązanie BPM firmy Movity, to nowoczesny system umożliwiający

w sposób  intuicyjny  i  przejrzysty  zarządzanie  wszystkimi  procesami  biznesowymi

w przedsiębiorstwie.  MovarchBPM  zapewnia  łatwy  sposób  zarządzania  zaimplementowanymi

procesami  w  jednym  miejscu.  Przejrzysty  oraz  nowoczesny  interfejs  użytkownika  sprawia,

że wykonywanie  zadań  oraz  podejmowanie  decyzji  staję  się  przyjemnością,  również  przy

wykorzystaniu  urządzeń  mobilnych.  Ponadto  system  wspiera  monitorowanie  i  przypominanie

o terminach realizacji  zaplanowanych  zadań  poprzez  funkcjonalność  powiadomień  oraz  eskalacji.

Dzięki  temu żadne z zaplanowanych zadań nie zostaje pominięte bądź zapomniane.  MovarchBPM

jest łatwy do integracji z zewnętrznymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie, można również

poszerzyć jego funkcjonalność o dodatkowe moduły funkcjonalne rodziny Movarch.

Kompletne rozwiązanie składa się z portalu MovarchBPM - platformy do zarządzania procesami

oraz modułu archiwum - MovarchDMS.

JobRouter jako system elektronicznego obiegu dokumentów, delegowania zadań i zarządzania

obiegiem  informacji  w  Organizacji,  umożliwia  pełną  automatyzację  procesów  biznesowych,

zachodzących  w  przedsiębiorstwie,  a  także  ich  projektowanie  i  optymalizację.  Wspomagając

realizację złożonych procesów biznesowych redukuje czas potrzebny na ich wykonanie z godzin lub

dni  do  kilku  minut.  Dzięki  zastosowaniu  systemu  JobRouter przepływ  informacji,  zadań

i dokumentów  miedzy  poszczególnymi  pracownikami  jest  natychmiastowy,  a  wszelkie  operacje

wykonywane w systemie (zlecanie zadań, wprowadzanie pism i faktur, wielopoziomowa dekretacja

i zatwierdzanie  dokumentów) zajmują  jedno kliknięcie.  Niezaprzeczalnym atutem rozwiązania  jest

stały  monitoring  każdego  etapu  procesu,  ułatwiający  terminowego  zakończenie  poszczególnych

kroków procesu, jak i całości sprawy.

2.2 Systemy Zarządzania Dokumentami (DMS)

MovarchDMS, autorskie rozwiązanie DMS firmy Movity, to kompletny system elektronicznego

archiwum  dokumentów,  umożliwiający  zarządzanie  dokumentami  w  przedsiębiorstwie
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oraz udostępnianie  dokumentów  elektronicznych  znajdujących  się  w  archiwum  papierowym.

Movarch  DMS  umożliwia  funkcjonalne  archiwizowanie  wszelkiego  rodzaju  dokumentów i  plików

danych oraz zapewnia szybki i bezpieczny dostęp , zarówno dla użytkowników pracujących lokalnie,

jak i dla Partnerów biznesowych.

DocuWare to  system  archiwizacji  dokumentów,  umożliwiający  składowanie  i  bezpieczne

udostępnianie dokumentów wg  wymaganej struktury uprawnień. System obsługuje dowolne typy

dokumentów, niezależnie od źródła ich pochodzenia. DocuWare importuje dokumenty, klasyfikuje je,

umożliwia  ich  dalszy  obieg  i  późniejsze  wyszukiwanie.  Dodatkowo system oferuje  użytkownikowi

zautomatyzowane  wersjonowanie  dokumentów  oraz  kojarzenie   ze  sobą  różnych  typów

dokumentów (np. umowa może być skojarzona z Protokołem Odbioru Końcowego oraz z fakturą,

powstałą na podstawie ww. dokumentów).

2.3 SystemCRM

MovarchCRM,  to  system  wspierający  proces  pozyskiwania  i  obsługi  klientów,  partnerów

biznesowych  oraz  dostawców.  Oferowane  rozwiązanie  pozwala  efektywnie  zarządzać  bazą

kontaktów biznesowych - planować, raportować i modyfikować przyjęte strategie.

Główne elementy systemu CRM:

• klienci  -  zarządzanie  bazą  Klientów,  Partnerów,  dostawców,  oraz  innych  kontrahentów.

Kartoteka  definicji  danych  kontrahenta  zawierająca  m.in.  dane  identyfikacyjne,

teleadresowe, adres siedziby, dane handlowe i rozliczeniowe,

• siedziby i oddziały kontrahenta - jeden kontrahent może mieć zdefiniowanych wiele siedzib,

a wraz z nimi oddzielne kontakty, zamówienia i rozliczenia;

• kontakty  -  baza  kontaktów  do  osób  przypisanych  poszczególnym  kontrahentom,  szybkie

wyszukiwanie  danej  osoby  po wielu  kryteriach,  rejestracja  nowych kontaktów,  tworzenie

grup kontaktów itp.;

• przedstawiciele - element systemu pozwalający zarządzać przedstawicielami, którzy realizują

procesy  sprzedaży  w  imieniu  Spółki,  wspierając  go  przez  mechanizmy  planowania

i generowania ofert;

• kalendarz  i  tablica informacyjna -  jest  to bardzo ważny element systemu, dzięki  któremu

każdy  zalogowany  użytkownik  może  szybko  zorientować  się,  jakiego  rodzaju  zadania
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ma do wykonania,  przejrzeć  przypomnienia,  zrealizować  zaplanowane  czynności

oraz czynności wynikające z procesu obsługi klientów;

• wizyty/spotkania/wyjazdy  -  kalendarz  pozwala  planować  spotkania  i  zadania  powiązane

z szansami  sprzedaży  w systemie  a  następnie  łatwo docierać  do  informacji  bezpośrednio

z kalendarza lub tablicy informacyjnej;

• umowy - jest to rejestr umów, ofert który może być podpięty pod zamówienia;

• raporty  –  element  systemu  umożliwiający  analizę  kluczowych  danych  procesu

sprzedażowego.

2.4 System do obsługi Call Center

MovarchCC,  autorskie rozwiązanie CC firmy Movity, to aplikacja zarządzająca pracą Agentów

Call  Center  oraz  realizowanymi  przez  nich  połączeniami  telefonicznymi  oraz  połączeniami

przychodzącymi do organizacji.

Główne funkcjonalności Systemu Call Center:

• predictive  dialing  -  na  podstawie  zaawansowanych  algorytmów  statystycznych  system

wykonuje połączenia do respondentów w taki sposób aby skrócić do minimum oczekiwanie

Agenta na kolejną rozmowę;

• zintegrowane nagrywanie/monitorowanie wszystkich rozmów;

• łatwe tworzenie rozgałęzionych struktur IVR (Interaktywnych Zapowiedzi Głosowych);

• kampanie marketingowe wychodzące, przychodzące, mieszane;

• możliwość definiowania oddzwonienia w terminie późniejszym (Call Back) z poziomu panelu

Agenta;

• możliwość  aktywacji  klawiszy  skrótów  dyspozycji  rozmowy  w  panelu  Agenta  -  opcja

pozwalająca zwiększyć efektywność pracy Agentów;

• automatyczne wykrywanie poczty głosowej;

• raporty, monitoring, podsłuch rozmów Agentów.
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2.5 Moduły specjalizowane

• eTeczkaHR  – moduł  odpowiada za prowadzenie teczek pracowników w organizacji,  dzięki

niemu  możliwy  jest  zdalny  wgląd  do dokumentacji  pracowniczej.  eTeczka  umożliwia

zarządzanie  elektroniczną  dokumentacją  pracownika  firmy,  w  połączeniu  z  systemem

MovarchDMS.  Tradycyjne  dokumenty  papierowe  są  digitalizowane,  archiwizowane,

a następnie udostępniane w elektronicznym repozytorium MovarchDMS. 

eTeczkaHR pozwala:

 szybko  odnaleźć,  zapoznać  się,  pobrać  lub  wydrukować  poszukiwany  dokument

lub zapoznać  się  z  jego  treścią,  dla  dowolnie  wybranego  pracownika.  Dzięki  temu

rozwiązaniu,  każda  uprawniona  osoba  ma  możliwość  łatwego  i  szybkiego  wglądu

do dokumentów.

 zarządzać kompletnością dokumentacji oraz terminami np. badań lekarskich czy szkoleń

BHP

 budować  bazę  wiedzy  o  kompetencjach  pracowników  np.  posiadane  certyfikaty,

umiejętności, referencje itp.

• eWzorce – moduł zarządzający szablonami dokumentów i ich masowym generowaniem. Jest

to  prosty  i  szybki  generator,  dzięki  któremu  pracownik  w  kilka  kroków  samodzielnie

przygotuje  pismo,  które  jest  dla  niego  niezbędne.  Dodatkowo,  z  uwagi  na  zawarte

repozytorium szablonów, każdy z  tworzących dokumenty  ma pewność,  że  jego treść  jest

zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  czy  dobrymi  praktykami.  Moduł  zintegrowany

z systemem  MovarchDMS  umożliwia  archiwizowanie  każdego  wytworzonego  dokumentu

w bezpiecznym  repozytorium  dokumentów,  co  gwarantuje  bezpieczeństwo  informacji

organizacji.

Dodatkowym plusem rozwiązania jest zapewnienie standaryzacji  powstającej w organizacji

dokumentacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.

• eCollector  –  moduł  wspomagający  zarządzanie  i  nadzór  nad  środkami  trwałymi

oraz pozostałymi elementami majątku przedsiębiorstwa. Dzięki zastosowania nowoczesnych

narzędzi programistycznych, pozwala w przejrzysty i wygodny sposób przedstawić informacje

o aktualnym  stanie  majątku,  jego  lokalizacji  oraz  przypisanej  do  niego  osobie.  Moduł
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umożliwia  także  generowanie  i  drukowanie  kodów  kreskowych  z  podziałem  na  grupy

majątku, co znacząco przyspiesza oraz wspomaga proces inwentaryzacji, nawet dużej liczby

środków  trwałych.  Szerokie  możliwości  raportowania  wspomagają  kadrę  zarządzającą

w podejmowanych przez nich decyzjach.

• eRaporty  –  moduł  oferuje  zestaw  gotowych  raportów  dla  poszczególnych  procesów,

prezentowane w postaci graficznej oraz w postaci statystyk, które umożliwiają szczegółową

analizę danych. Moduł dostępny jest przez przeglądarkę WWW oraz z poziomu urządzenia

mobilnego.  Moduł  udostępnia   narzędzia  do  budowania  kolejnych  raportów,  równolegle

do wspieranych kolejnych procesów w organizacji przez rozwiązanie MovarchBPM.

• eWindykacja  –  moduł  zarządzania  „windykacją  miękką”  oraz  możliwością  udostępniania

danych  do  „windykacji  twardej”.  Moduł  umożliwia  monitoring  należności  oraz  tworzenie

kampanii  windykacyjnych  w  oparciu  o  konfigurowane  algorytmy,  związane  z  datami

oraz sposobem komunikacji z Partnerem biznesowym np. mail, sms, wygenerowanie pisma

do wysłania pocztą.

2.6 Prezentacja  i  wizualizacja  danych  –  portale  tematyczne,  indeksowanie

zasobów i treści, integracja systemów

Tworzenie  i  udostępnianie  cyfrowych  zbiorów  zdigitalizowanych  zasobów  jest  jednym

z czynników rozwoju współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy oraz ważnym elementem

polityki Unii Europejskiej. W ramach realizowanych projektów są udostępniane w postaci cyfrowej

zasoby bibliotek, muzeów, instytucji kultury oraz nauki, zaś poprzez dedykowany portal internauci

z całego  świata  będą  mogli  uczestniczyć  w  życiu  kulturalnym  regionu  oraz  szerzej  całego  kraju

lub zapoznać  się  z  najnowszymi  osiągnieciami  nauki  polskiej.  Nowoczesny  sposób  prezentacji

zasobów  pozwoli  dotrzeć  do  nowych  grup  odbiorców,  w  tym  np.:  biznesu  zainteresowanego

współpracą  z  instytucjami  prowadzącymi  badania  naukowe.  Uruchomiona  zostanie  również

platforma internetowa, na której będą udostępniane różnorodne pakiety usług elektronicznych.
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Cele i zadania portalu Udostępnienia informacji kulturalnych i naukowych:

• Łatwy i nieograniczony dostęp do zasobów poprzez ich intuicyjną prezentację, indeksowanie,
mechanizmy  wyszukiwania,  digitalizację  i  udostępnienie  zasobów  o  istotnym  znaczeniu
dla kultury i nauki;

• poszerzenie  grupy  odbiorców  dzięki  powszechności  sieci  Internet  min.  o:  badaczy
i naukowców z innych uczelni/środowisk,  studenci  i  doktoranci,  centra szkoleniowe,  firmy
komercyjne (biznes);

• platforma e-learning -  możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych „na żywo” i  w formie
przygotowanych  materiałów  wideo  z  wykładów  i  prelekcji,  platforma  do  dystrybucji
laboratoriów wirtualnych i prezentacji konferencji;

• platforma  biblioteczna  do  udostępniania  zdigitalizowanych  książek  i  prac  i  artykułów
naukowych;

• indeksowania  i  udostępnienie  zasobów  laboratoryjnych,  instrumentów  naukowo-
badawczych,  patentów  i  wyników  prac  naukowych  oraz  kompetencji  kadry  naukowej
dowspółpracy z zewnętrznym otoczeniem biznesowym.

• możliwość prezentacji  zasobów znajdujących się poza stałą ekspozycją lub nie dostępnych
dla szerszej publiczności ze względu na ich unikatowy charakter

Kluczowym  elementem  realizacji  ww.  projektów  jest  posiadanie  przez  Movity  Sp.  z  o.o.

kompetencji i doświadczenia w zakresie integracji  systemów, współdzielenia i wirtualizacji

zasobów oraz pracy w środowisku rozproszonym na wielu różnych bazach danych. 
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2.7 Tworzenie rozwiązań informatycznych „na życzenie”

Opierając  się  na  bogatym  doświadczeniu,  nabytym  w  trakcie  opracowywania,  realizacji

i wdrożeń  różnego  rodzaju  systemów,  proponujemy  stworzenie  rozwiązań  informatycznych

odpowiadających potrzebom naszych Klientów.

Dedykowane rozwiązania znajdują zastosowanie w sytuacjach gdy:

• mamy do czynienie z obszarem krytycznym dla biznesu Klienta, w ramach którego  nie jest

możliwe  osiągnięcie  kompromisu  pomiędzy  funkcjonalnością  dostępnych  na  rynku,

standardowych rozwiązań, a wymaganiami krytycznych procesów biznesowych ;

• powstaje  konieczność  wypełnienia  luki  w  funkcjonalnościach  standardowych  rozwiązań

dostępnych na rynku, dzięki czemu Klienci uzyskują ochronę wcześniej podjętych inwestycji

IT  oraz  mogą  uzyskać  kluczowe  dla  ich  biznesu  funkcjonalności,  niedostępne

w standardowym, dostępnym na rynku oprogramowaniu.

2.8 Audyt i konsulting procesów

W oparciu o oferowane usługi audytu procesów jesteśmy wstanie:

• Stworzyć mapy aktualnie istniejących procesów oraz dokonać ich optymalizacji.

• Opracować i  wdrożyć  zestaw zaleceń i  dobrych praktyk  wspierających zmianę organizacji
procesów w organizacji.

• Zaproponować narzędzia informatyczne dostosowane do skali i specyfiki danej organizacji.

• Zidentyfikować i zrozumieć miejsca powstawania kosztów i opóźnień w realizacji procesów.

• Poprawić sprawność działań oraz skrócić czas realizowanych operacji, co w efekcie przekłada
się na poprawę rotacji aktywów i kapitału przedsiębiorstwa.

• Obniżyć budżet zakupów, potrzeb kapitałowych oraz zapewnić lepsze harmonogramowanie
płatności.

• Dokonać  eliminacji  wąskich  gardeł,  przestojów,  spiętrzeń  i  kolejek  w  realizowanych
procesach,  a  tym  samy  zapewnić  wzrost  wydajności  przedsiębiorstwa,  podwyższenie
potencjału produkcji i sprzedaży oraz zmniejszenie potrzeb finansowania inwestycji.

• Zapewnić większą kontrolę wydatków i kosztów.
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3 Realizacje

Movity posiada aktualny tytuł DocuWare Authorized Partner oraz JobRouter Certified Partner

potwierdzający  posiadanie  certyfikowanych  konsultantów  o  zweryfikowanych  kompetencjach

w zakresie wdrożeń oferowanych rozwiązań. Tytuł autoryzowanego partnera pozwala na bezpośredni

dostęp do pełnego wsparcia producenta systemu.

W  skład  zespołu  wchodzą  inżynierowie  i  konsultancie  uczestniczący  w  realizacji  projektów

oraz zapewniający  wsparcie  powdrożeniowe   dla  systemów  zarządzania  i  obiegu  dokumentów

między innymi dla:

 Bank BPH SA (GE Capital Group)

 Bank BGŻ BNP Paribas

 SKOK Piast

 Tappol 

 SKOK Ubezpieczenia

 Bank Spółdzielczy Gorzów Wielkopolski

 Bank Spółdzielczy Duszniki

 Gdańska Fabryka Okien

 Grupa Kronospan

 Bridgestone Sales Polska

 Wrigley Poland

 Komputronik S.A.,

 Opery we Wrocławiu,

 Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. (GEA)

 Navo Orbico,

 Electrical Components International,

 Kancelarii Masiota i Wspólnicy,

 Harvest Podatki i Finanse,

 Małkowski Martech S. A., 

 Servier Polska
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 Dotychczasowi Partnerzy biznesowi oraz klienci Movity Sp. z o. o. są zadowoleni ze współpracy

z naszymi specjalistami. Posiadamy szereg referencji, wśród których znalazły się następujące opinie

o przeprowadzonym wdrożeniu:

„Wdrożenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny oraz bardzo efektywny. Gotowy system
dostępny był dla przeszkolonych pracowników w krótkim czasie od rozpoczęcia projektu”

Bridgestone Sales Polska,

„Bank  BPH  korzysta  z  systemu  DocuWare  od  ponad  10  lat,  natomiast  od  roku  2009  firma
Komputronik S.A. oraz spółka Movity Sp z o.o. świadczą wsparcie serwisowe oraz usługi rozwojowe
związane  z  tym  systemem.  Firmy  z  powierzonych  zadań  wywiązują  się  terminowo  i  z  należytą
starannością.”

Bank BPH, Grupa GE Capital,

„Polecamy współprace z firmą Movity Sp. z o.o. ze względu na doświadczenie wiązane z analizą oraz
modelowaniem procesów biznesowych, jak również otwartość w kontaktach oraz rzetelne doradztwo
podczas całego procesu realizacji usługi .”

SKOK Ubezpieczenia,

„Dzięki konsultantom z uwagą diagnozującym wymagania i potrzeby firmy, uzyskaliśmy niezawodne
narzędzie do sprawdzonego zarządzania dokumentacją zarówno techniczną, jak i  administracyjną
firmy.” 

Kelvion Machine Cooling Sp. z o.o. (GEA Polska).
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4 Korzyści wynikające z współpracy

Realizujemy nasze usługi w oparciu o zestawienie dobrych praktyk zapewniających sukces:

 Każdy  projekt  posiada  dedykowanego PM’a lub  koordynatora  projektu  odpowiedzialnego
za realizację.

 Zapewniamy dedykowanego opiekuna Klienta tzw. Single Point Of Contact (SPOC) dla całego
obszaru współpracy.

 Zapewniamy obsługę  i  wsparcie  techniczne w okresie  gwarancji  i  po zakończeniu  okresu
gwarancyjnego, zgodnie z uzgodnionym SLA.

 Zapewniamy  dostosowanie  oferowanych  rozwiązań  do  potrzeb  Klienta  i  integrację  z  już
istniejącymi systemami.

 Stosujemy  przejrzysty  model  zarządzania  projektami  w  oparciu  o  działania  zgodne
z wytycznymi wiodących technik projektowych.

 Współpracujemy z profesjonalną i certyfikowaną kadrą zarządzającą.

 Posługujemy  się  listą  zdefiniowanych  mierników  jakości  świadczonych  usług  na każdym
etapie projektu.

 Posiadamy  wsparcie  Grupy  Kapitałowej  Komputronik  wraz  z  bardzo  szeroką  ofertą
produktów IT i specjalizowanych usług oferowanych przez spółki z Grupy.

Movity Sp. z o. o. Strona 13 z 14



5 Dane kontaktowe

Movity Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 37,

60-003 Poznań

Adres do korespondencji:

ul. Głogowska 132/140

lok. 20

Tel: +48 61 66 80 652, 654

E-mail: kontakt@movity.pl
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