Workflow Management
v IS SAP pre procesné riadenie v organizácii

Efektívne fungovanie organizácie si vyžaduje procesné riadenie ako komplexný manažérsky
prístup k realizácii podnikania. Jedným zo spôsobov ako procesné riadenie zabezpečiť a podporovať je aj Workflow Management implementovaný v prostredí IS SAP.

Ako to funguje?

Prínosy

Implementácia kritických workflow procesov s možnosťou
schvaľovania priradených úloh nielen v prostredí IS SAP, ale aj
na mobilných zariadeniach s využitím FIORI aplikácií. Riadenie
a správa WF procesov na základe kompetenčnej matice realizovanej priamo v IS SAP.

Sprehľadnenie a digitalizácia procesov v organizácii – definovaný jednoznačný schvaľovací proces.

Kompetenčná matica

•

Riadenie a správa kompetencií pre WF procesy priamo v HR
module:
•
•
•

Vytvorený katalóg kompetencií pre jednotlivé WF procesy.
Priraďovanie kompetencií pre objekty HR (profesia a plánované miesto).
Odvodenie zamestnanca a užívateľa v IS SAP na základe
priradenia zamestnanca na štruktúru v HR (profesia a plánované miesto).

•
•

•
•
•

Automatizácia časti procesov.
Schvaľovanie úloh na mobilných zariadeniach pomocou
FIORI aplikácií.
Správa a riadenie kompetenčnej matice administrátorom
v IS SAP bez nutnosti vytvárania nových užívateľských rolí
a objektov – prepojenie WF procesov na kompetenčnú
maticu udržiavanú v HR module.
Archivácia a riadený prístup k dokumentom – ukladanie
súvisiacich dokumentov z WF procesov na content server.
Evidencia a sledovanie stavu procesov - možnosť využitia
reportingových nástrojov SAP BW a BOBJ.
Emailové notifikácie – správa emailových notifikácií po pridelení WF úlohy. Odosielanie pripomienok o nespracovaných úlohách.
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Workflow Management

Kontakt

V rámci osobného rozhovoru alebo formou prezentácie Vás radi poinformujeme o možnostiach,
ktoré Vám môže naša spoločnosť poskytnúť. V prípade, že by ste radi obdržali viac informácií
o Tory Consulting, o našich produktoch alebo službách, kontaktujte nás, prosím.

Kontakt
TORY CONSULTING GmbH

TORY CONSULTING, a.s.

Kleine Straße 17

Slovenskej jednoty 10

Hamburg

Košice

21075

04001

Deutschland

Slovakia

Tel.: +49-40-88169413

Tel.: +421-55-6011127

Fax: +49-40 88169415

Fax: +421-55-6011134

Email: contact@toryconsulting.com

Email: contact@toryconsulting.com

Contact person: Marcus Ottow

Contact person: Dr. Roman Kekeňák
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