Altar ECM to nowoczesna platforma informatyczna
do elektronicznego obiegu dokumentów
i pracy (workflow) w organizacji.
Pozwala na sprawną obsługę dokumentów i informacji, które trafiają do firmy
różnymi kanałami komunikacji i przekazywanie ich pomiędzy pracownikami
zgodnie z ustalonymi regułami.
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WORKFLOW
Silnik wykorzystywany we wszystkich modułach Altar jako warstwa transportowa
zadań delegowanych pracownikom. Umożliwia zdefiniowanie procesu jako całości
i podłączenie go do modułów funkcjonalnych.
Definiowanie wielu procesów, np. dekretacji, obsługi zgłoszenia, obsługi sprawy, wniosku urlopowego itd. Zadania w procesach są kierowane zgodnie z regułami struktury
organizacyjnej, procesów, procedur.
Tworzenie procesów ad-hoc, których przebieg może być kierowany w dowolny sposób
w organizacji.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Zarządzanie kompletną strukturą organizacyjną: jednostkami organizacyjnymi, rolami,
stanowiskami, hierarchią podwładności.
Do zdefiniowanego drzewa struktury, opartego na hierarchii stanowisk, przypisywani
są pracownicy, dla których ewidencjonowane są podstawowe dane (imię, nazwisko,
telefon, telefon komórkowy, e-mail, numer ewidencyjny).
Słowniki umożliwiają rozszerzenie zastosowania systemu np. o ewidencję i nadzór
nad umiejętnościami/kompetencjami (skills).
Zarządzanie zastępstwami i uprawnieniami dla wszystkich modułów.
OBSŁUGA ZADAŃ
Ujedolicony sposób dostępu każdego pracownika do zadań w różnym przekroju, co
pozwala realizować je niezależnie od procesu, z którego wynikają. Prezentacja terminów i alarmów z przekroczeń czasu realizacji.
Nadzór przełożonego nad zadaniami pracowników z możliwością delegowania ich na
inne osoby w zespole.
Akceptacja zadań z poziomu e-maila albo przez link z możliwością przejścia bezpośrednio do obsługi zadania w systemie.
Zadania są automatycznie kierowane do właściwych pracowników w zależności od
rodzaju dokumentu i ścieżki jego obsługi.
Zadanie może wynikać z procesu obsługi dokumentu, zgłoszenia, sprawy, projektu,
oferty, umowy, zgłoszenia wewnętrznego, delegacji, urlopu itd. Analogicznie odbywa
się opisywanie i akceptacja (procesowanie) faktur kosztowych oraz zakupowych.
KONFIGURATOR PROCESÓW
Zarządza procesami biznesowymi w organizacji. Konfigurator nie wymaga znajomości
narzędzi programistycznych, zmiany są dokonywane online i nie wymagają zatrzymywania systemu.
Konfiguracja każdego procesu obejmuje jego przebieg, zadania przekazywane pracownikom, rozgałęzienia i węzły decyzyjne.
Możliwe jest uruchamianie interfejsów do systemów zewnętrznych (niezależnie od
technologii i sposobu użycia w procesie).
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ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTóW
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TELEFONIA BIUROWA

KANCELARIA
Jest punktem startowym dla obiegu dokumentów. Skupia
dokumenty i informacje, jakie trafiają do firmy różnymi kanałami komunikacji: tradycyjna poczta, e-mail, telefon, czat,
e-formularz, wideo.
Możliwość dodawania dokumentów w kontekście spraw oraz zadań.
Monitorowanie przetwarzania dokumentów oraz przeszukiwanie
w podziale na zdefiniowane kryteria.
Dostęp do panelu obsługi klienta z wykazem spraw, zgłoszeń i dokumentów z nim związanych.
Możliwość dołączenia dowolnego zewnętrznego modułu OCR
(w zależności od potrzeb).
Integracja z eNadawcą i systemami kurierskimi.
Wbudowany moduł do podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym.
BAZA PODMIOTÓW
Centralne repozytorium kontrahentów (dostawców, odbiorców),
których źródłem jest system ERP/FK.
Jednolite i spójne udostępnianie słownika kontrahentów we wszystkich modułach za pomocą dedykowanych komponentów.
REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW
Miejsce, w którym przechowywane są dokumenty (w strukturze
plików i katalogów) ze wszystkich modułów funkcjonalnych. Zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Każdy dokument
jest wewnętrznie zabezpieczony elektronicznie, co daje pewność
niezmienności danych. Dodatkowo dokumenty mogą być dla bezpieczeństwa szyfrowane.
Mechanizm zarządzania cyklem życia dokumentów.

SERWER TELEFONII
Jednolita funkcjonalność dla centrali i oddziałów firmy oparta o bezpieczną i stabilną architekturę wysokowydajnego silnika FreeSwitch
z możliwością zastosowania redundancji.
Integracja z wykorzystaniem protokołów SIP oraz H.323 oraz obsługą popularnych kodeków: PCMA, PCMU, G722, G729,VP8, OPUS,
z uwzględnieniem szyfrowania połączeń głosowych TLS i SRTP.
Obsługa wszystkich standardowych funkcji komunikacji w organizacji
za pomocą połączeń telefonicznych, czat i wideo.
Możliwość równoczesnego korzystania z usług telefonicznych świadczonych przez różnych operatorów telefonii tradycyjnej oraz VoIP.
Realizacja połączeń, w przypadków szczytów komunikacyjnych,
z dynamicznym wykorzystaniem zasobów telekomunikacyjnych.
Możliwość wykorzystania technologii TTS i ASR oraz innych zewnętrznych modułów komunikacyjnych.
PANEL ADMINISTRATORA
Zarządzanie konfiguracją grup wywoławczych, przechwytujących,
sekretarsko-dyrektorskich oraz uprawnień do wykonywania połączeń.
Konfiguracja dialplanów, numeracji wewnętrznych i reguł kierowania
połączeń, również do obsługi infolinii przez agentów.
Definiowanie zapowiedzi głosowych IVR.
Monitorowanie bieżących połączeń.
OBSŁUGA KOMUNIKACJI
Warstwa użytkowników oddzielona od warstwy sprzętowej, wykorzystanie aparatów telefonicznych różnych producentów, także
softphone.
Dostępny dla użytkowników klient CTI jako aplikacja w tray, która
umożliwia zarządzanie konfiguracją konta, ewidencją kontaktów,
bezpośrednie wykonywanie połączeń jednym kliknięciem.
Tworzenie pokojów telekonferencyjnych, wideokonferencji (z opcją
współdzielenia ekranu), prowadzenie czatów wewnętrznych.
Nawiązywanie połączeń bezpośrednio z innych modułów.
Możliwość włączania podsłuchu połączeń dla uprawnionych osób
(np. dla zarządzających).

Altar Contact Center
Profesjonalny system do realizacji kampanii
sprzedażowych i obsługi klientów

Sprawdź na
www.altar.com.pl

MENADŻER POŁĄCZEŃ
Nagrywanie połączeń, telekonferencji.
Rejestr połączeń: historia i wyszukiwanie danych o połączeniu (strony połączenia, czas trwania itp.).
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SPRAWY PRACOWNICZE
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KOKPIT MANAGERA I PRACOWNIKA
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Altar ECM U NASZYCh KLIENTóW - STATYSTYKI

WNIOSKI PERSONALNE
Wprowadzanie wniosków urlopowych dla siebie lub innego współpracownika, prezentacja aktualnego
wykorzystania (z systemu HR), sprawdzanie uprawnień do urlopu okolicznościowego itp.
Wprowadzanie wniosku/zlecenia pracy w nadgodzinach, z możliwością wskazania powodu.
Wprowadzanie wniosków o delegację z planowaniem wydatków, przejazdów i środków transportu,
noclegów i obsługą zaliczek.
Automatyczne uruchamianie dla wniosków procesów akceptacji przez przełożonego (zastępującego),
zapisanie informacji o planowanym lub zaakceptowanym urlopie/nadgodzinach/delegacji do terminarza
oraz przesłanie do HR.
Rozliczanie wniosków pracowników z wykorzystaniem procesów oraz reguł ustalonych w HR.
Rozliczanie delegacji (zgodnie z prawem) krajowych i zagranicznych, diet, noclegów, posiłków, ryczałtów.
Wiązanie faktur kosztowych do wniosków delegacji, rozliczanie zaliczek i wydatków.
TERMINARZE I ZASOBY
Planowanie zadań, terminów, spotkań – własnych, zespołów lub dowolnie wybranych osób.
Zarządzanie rezerwacją zasobów: sal, samochodów, rzutników itp.
Prezentacja wniosków personalnych w widoku terminarza.
Widok bieżących delegacji, urlopów, zwolnień itp. dla własnej lub wybranej grupy pracowników.
Integracja z istniejącym systemem planowania terminów i zasobów, np.: MS Outlook.
BAZA WIEDZY
Możliwość przechowywania i dystrybucji (wraz z mechanizmem wyszukiwania pełnotekstowego) treści
i materiałów potrzebnych pracownikom na stanowisku pracy (procedury, instrukcje stanowiskowe,
dokumentacje, ISO).
Wprowadzanie ogłoszeń (rozporządzeń, regulaminów, uchwał) z określeniem terminu zapoznania się
i pracowników, których to dotyczy.
Tworzenie testów sprawdzających wiedzę pracowników z danej dziedziny .
Podpowiadanie pracownikom artykułów przy zgłoszeniach wewnętrznych i zewnętrznych w zależności
od wybranej kategorii zgłoszenia.

DASHBOARD
Zbiór wskaźników KPIdla kadry zarządzającej, będący prezentacją graficzną ważnych aktualnych
informacji powiązanych z celami biznesowymi firmy. Pozwala na szybką analizę i podjęcie właściwych decyzji.
Możliwość prekonfiguracji i przypisania zdefiniowanych kokpitów grupom użytkowników.
Definiowanie alarmów i alarmów globalnych.
Możliwość wyboru graficznej prezentacji danych (tabele, wykresy kołowe, słupkowe itp.).
Możliwość zasilania danymi zewnętrznymi.
Aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym (online), jak również w dowolnych interwałach.
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