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A közepes méretű vállalatok működése, 
folyamatai egyre komplexebbek, mind több 
dokumentum kísér minden egyes munkafázist 
vagy üzleti tranzakciót, és az informatikai 
rendszerek is óhatatlanul bonyolultabbakká 
válnak. Kevés cég tudja elkerülni, hogy 
komolyan foglalkozzon az üzleti folyamatok 
menedzselésével, ami ma 
megfelelő eszközök nélkül 
nem tud hatékonyan 
megvalósulni. 

A vállalatirányítási 
rendszerekkel együtt 
használva az AgilePoint-
ot egy széles körben 
alkalmazható folyamat- 
és dokumentumkezelő 
alkalmazás alakítható 
ki, amelyben a 
feladatok kiosztása, 
nyomon követése, a 
feladatokhoz kapcsolódó 
dokumentumok kezelése 
hatékony és átlátható.

Folyamatok nyomon követése, analizálása 
Az AgilePoint feladata az üzleti folyamatok 
informatikai támogatása, állapotuk nyomon 
követése és elemzése a hatékonyság, 
gyorsaság növelése érdekében. A folyamatok 
hatékonysága grafikonon is elemezhető, 
ami lehetőséget ad a folyamatok további 
finomítására, optimalizálására.

Üzleti folyamatok tervezése a Visio 
segítségével 
A Microsoft Visio-ra épülő tervezővel „fogd 
és vidd” technikával percek vagy órák alatt 
könnyedén, komoly informatikai tudás 
nélkül összeállítható egy összetettebb 
munkafolyamat is. A folyamat ellenőrzése 

és publikálása csak egy 
gombnyomás.

Dokumentumkezelés: 
SharePoint integráció 
Az AgilePointhoz integrálva 
a Microsoft SharePoint 
rendszer valósítja meg a 
dokumentumok tárolását. 
A SharePoint egy webes, 
intranet-alapú megoldás, 
amely – az oly sok 
problémát és bosszúságot 
okozó mapparendszer 
és lokálisan tárolt fájlok 
helyett – rendszerezetten 
biztosítja a vállalat 
dokumentumainak 
tárolását, 

visszakereshetőségét és jogosultságtól függő 
használatát. Az integrációnak köszönhetően 
a definiált üzleti folyamatok és a szükséges 
dokumentumok összekapcsolhatóak.

Az AgilePoint egy innovatív üzleti folyamattámogató rendszer, – Business Process Management 
System, BPMS – amely jól kezelhető és alkalmazkodó megoldást nyújt a teljes üzleti folyamat 
automatizálására, menedzselésére és javítására. Az AgilePoint ezt az üzleti igény és az 
informatikai megoldások közelítésével éri el, ehhez a Microsoft bevált eszközeit és technológiáit 
alkalmazza, úgy mint a Microsoft Visio-t, Microsoft SharePoint termékeket és a Microsoft .NET 
környezetet.

Munkafolyamat-irányítás,
dokumentumkezelés

Az üzleti 
folyamatmenedzsment 
rendszer nyújtja az 
informatikai beruházások 
közül a legnagyobb 
megtérülést. Felmérések 
igazolják, hogy a BPM 
alkalmazásokat bevezető 
vállalatok 80%-a magasabb, 
mint 15%-os belső 
megtérülési rátát ér el.



Az AgilePoint üzleti folyamattámogató 
rendszer jól skálázható, robosztus, 
felhasználóbarát és hatékony megoldás 
bármely üzleti folyamat szabályozására. 
Új generációs szoftver, amely átláthatóvá 
teszi az üzleti folyamatokat amellett, hogy 
használatával drasztikusan csökkenthetőek 
a költségek. 

Globális megoldás 
Rugalmas rendszer, bármely üzleti 
folyamat tervezéséhez, bevezetéséhez, 
menedzseléséhez, szabályozásához. 

Integráció a vállalatirányítással 
Bármelyik ERP rendszerrel integrálva az 
AgilePoint komplex dokumentum- és 

folyamatkezelő megoldássá válik, a cég 
egészét átfogja, minden dolgozónak hasznos 
és hatékony segítséget nyújt a munkájában. 

Átláthatóság 
A BPM hozadékaként a szabályozott 
folyamatok könnyen kezelhetővé és 
átláthatóvá válnak ezzel a hatékonyság 
jelentősen növelhető. 

Változáskövetés 
Az AgilePoint átfogó használatával mindig 
minden aktuális: a változások külső 
beavatkozás nélkül végigfutnak a szervezet 
életén, nincs fennakadás a folyamatokban (az 
új folyamatok az új szabályozás szerint fognak 
működni, a régiek az előző szabályozás szerint).

Üzleti előnyök



XAPT Hungary

Fő tevékenysége a Microsoft Dynamics integrált vállalatirányítási és ügyfélkapcsolat-
kezelő rendszerek bevezetése, oktatása és a vállalati igényeknek megfelelő 
testreszabása, továbbfejlesztése. Ezekre a rendszerekre alapozva fejleszt egyedi 
igényeket kielégítő speciális iparági megoldásokat többek között a disztribúció, a 
logisztika, az autó alkatrész és a munkagép kereskedelem, a gyártás, a szolgáltatás 
valamint a közmű területén működő vállalatok számára. 

Hol és hogyan kapcsolódik a workflow 
rendszer az ERP rendszerekhez? 
Az ERP rendszer adatait a folyamat bármelyik 
pontján be lehet emelni, de a legtipikusabb, 
hogy a folyamat elején és végén van tényleges 
adatmozgás. Pl. egy számlázási jóváhagyási 
folyamat első lépéseként a számla rögzítésénél 
már az ERP-ben szereplő ügyfél és dimenzió 
adatokat lehet megadni. Ezután megtörténik a 
számla többszintű jóváhagyása, amely folyamat 
eltérhet attól függően, hogy mekkora a számla 
értéke, melyik üzletághoz tartozik stb. Majd a 
folyamat végén, a már jóváhagyott számla kerül 
csak be az ERP rendszerbe. 

Miért kell az ERP mellett más rendszer a 
folyamatokra? 
Az ERP rendszerek standard folyamatkezelésre 
vannak felkészítve. Többszintű, elágazásos 
vagy párhuzamos folyamatok kialakítása  
megvalósítható ERP rendszeren belül, azonban 
ennek igen magas a költségvonzata. Egy 
különálló workflow rendszerben minden 
folyamat rugalmasan megtervezhető és 
kivitelezhető a legapróbb részletig. A kialakítás 
ideje és költsége töredéke egy ERP rendszerben 
történő egyedi fejlesztéshez képest.

ERP rendszer mellett is!
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