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WORKFLOW SKROJONY NA MIARĘ

Obsługa obiegu dokumentów i informacji jest 
wyzwaniem praktycznie w każdej organizacji. 
Wnikliwa analiza potrzeb oraz współpraca z małymi, 
średnimi i dużymi przedsiębiorstwami umożliwiły 
stworzenie rozwiązania, które pozwala na pełną 
automatyzację procesów biznesowych w firmie,
ich projektowanie oraz optymalizację. 

Rozwiązanie JobRouter wspiera przedsiębiorcę 
w rozwoju biznesu, a przy tym integruje się 
z dowolnymi systemami, które w firmie 
już funkcjonują. 

Z doświadczeń przedsiębiorców wynika, że:

zbyt dużo czasu zajmuje odnalezienie 
wszystkich dokumentów niezbędnych 
dla opracowywanego zagadnienia,

dokumenty są wielokrotnie kopiowane oraz 
drukowane, ponieważ wiele osób musi mieć 
do nich dostęp w tym samym czasie,

trudno ocenić, ile czasu zajmuje przejście 
w całości danego procesu lub w jakim dziale 
i na jakim etapie procesu znajduje się 
aktualnie dany dokument,

następują opóźnienia w realizacji projektów 
oraz procedur księgowo-finansowych, co 
wpływa na wizerunek oraz dodatkowe 
koszty firmy.

DZIĘKI JOBROUTER ZYSKUJECIE 
PAŃSTWO:

 stały dostęp do dokumentacji (wszystkich typów 
plików oraz dokumentów skanowanych),


eliminację przypadków zagubienia, zmiany 
lub zniszczenia dokumentów,


informację o tym, gdzie jest dowolny dokument 
i kto z nim aktualnie pracuje lub akceptuje,

 pełną kontrolę sposobu i czasu realizacji 
poszczególnych zadań wraz z automatycznymi 
powiadomieniami o przekroczeniach czasu 
oraz możliwością ingerencji w trudnych 
sytuacjach,

 pełne bezpieczeństwo i poufność dokumentów,

przyspieszenie obiegu dokumentów i informacji 
w przedsiębiorstwie,

obniżenie kosztów administracyjnych 
oraz kosztów ewentualnych kar i odsetek.

Movity posiada zespół konsultantów i doradców, 
mających długoletnie doświadczenie w obszarze 
tworzenia i wspierania systemów zarządzania 
procesami i obiegiem dokumentów. 

Jako firma z Grupy Komputronik jesteśmy 
stabilnym partnerem, który w oparciu 
o posiadaną stabilność i doświadczenie 
służy pomocą w rozwoju Państwa biznesu.

Nasi doradcy z przyjemnością odpowiedzą 
na wszystkie Państwa pytania i poinformują 
o dodatkowych korzyściach wynikających 
z zastosowania  systemu JobRouter. 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 
61 668 06 54 lub wiadomość na adres 
jobrouter@movity.pl. 

Zapraszamy również na 
gdzie mogą Państwo zamówić prezentację 
rozwiązania.

www.movity.pl
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Wspomaga realizację zawiłych procesów 
biznesowych redukując czas potrzebny 
na wykonywanie poszczególnych zadań 
z godzin lub dni do kilku minut. 

Przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 
pracownikami jest natychmiastowy. 

Zlecanie zadań, wprowadzanie pism i faktur, 
współdzielenie dokumentów oraz 
wielopoziomowa dekretacja i zatwierdzanie 
dokumentacji dzięki naszemu rozwiązaniu 
zajmują jedno kliknięcie. 

Monitoring każdego etapu procesu ułatwia 
terminowe zakończenie jakiejkolwiek sprawy 
lub całego projektu, w tym tak ważne 
sfinalizowanie procedur księgowo-finansowych 
w wyznaczonym czasie.


