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WEBCON BPS to platforma, dzięki której działy IT mogą szybko dostarczać aplikacje 

biznesowe wspierające cyfrową transformację - zarówno obiegi dokumentów ułatwiające 

codzienną pracę, jak i zaawansowane systemy klasy Business Process Management. 

Unikalna technologia InstantChange™ rewolucjonizuje proces tworzenia aplikacji i ich 

stałego dostosowywania do zmieniających się potrzeb. Zmiana zakresu projektu przestaje 

być problemem.

WEBCON BPS to oprogramowanie klasy RAD 

(Rapid Application Development). Pozwala skrócić 

czas dostarczania aplikacji, jednocześnie 

zmniejszając ryzyko projektów IT. 

System powstał z myślą o działach IT i zespołach 

odpowiedzialnych za optymalizację procesów 

biznesowych w dużych i średnich firmach, 

w których szybko staje się podstawową platformą 

aplikacyjną. 

Twórz aplikacje biznesowe w sposób zwinny, 

iteracyjny i bez kodowania. Digitalizuj, standaryzuj 

i automatyzuj kluczowe procesy biznesowe firmy, 

by podnieść ich efektywność nawet o 50%.

Aplikacje biznesowe tworzone za pomocą 

platformy WEBCON BPS to inwestycja w lepszą 

koordynację działań i bardziej efektywny przepływ 

zadań między poszczególnymi działami 

i oddziałami firmy.
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Technologia InstantChange™

Stworzone, wdrożone i uruchomione? To dopiero początek!

Większość firm przyznaje, że ich największym wyzwaniem jest bieżące zarządzanie 

zmianami. Dzięki technologii InstantChange™ możesz skutecznie dostarczać i rozwijać 

aplikacje także wtedy, gdy założenia biznesowe podlegają ciągłym zmianom. 

Jak to działa?

Za każdym razem, gdy zmienią się 
wymagania - niezależnie czy w trakcie, gdy 
budujesz aplikację, czy po tym, gdy została 
uruchomiona produkcyjnie - po prostu
‘przeciągasz i upuszczasz’, wciskasz ‘zapisz’ 
i z uśmiechem mówisz ‘zrobione!’

Technologia InstantChange™ jest integralną częścią:

Silnika workflow

Silnika reguł biznesowych

Silnika formularzy

Silnika integracji

Silnika migracji
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Budowanie aplikacji bez kodowania

Nie bądź zakładnikiem kodu źródłowego.

Z WEBCON BPS nawet najbardziej zaawansowane aplikacje tworzysz bez kodowania. 

Oznacza to, że dostarczasz je szybciej a jednocześnie zapewniasz większe 

bezpieczeństwo inwestycji. Brak kodu to łatwy rozwój aplikacji w przyszłości - nawet 

wtedy, gdy będziesz musiał zmierzyć się z rotacją w zespole. 

OBIEGI & FORMULARZE 

Twórz kompletne aplikacje metodą drag&drop, 

korzystając z graficznego interfejsu WEBCON BPS 

Designer Studio. Brak kodowania to szybkie 

dostarczanie rozwiązań i łatwe zarządzanie zmianą.

INTEGRACJE 

Automatycznie uruchamiaj obiegi w oparciu 

o zdarzenia w zewnętrznych rozwiązaniach. 

Wykorzystuj dane zgromadzone w systemach ERP, 

CRM, SharePoint i innych źródłach, korzystając 

z webserwisów i zapytań SQL. 

SILNIK REGUŁ BIZNESOWYCH

Kontroluj zachowanie i logikę swoich aplikacji 

za pomocą reguł biznesowych. Modyfikuj je 

na bieżąco, zagnieżdżaj i wykorzystuj ponownie, 

aby wydajnie zarządzać zmianami.

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

Używaj kodów kreskowych, by uprościć skanowanie 

dokumentów. Automatycznie wypełniaj formularze 

dzięki OCR i technologii inteligentnego rozpoznawania 

treści. Generuj pliki Word, Excel i PDF, gdy tylko tego 

potrzebujesz. 

COLLABORATION

MS OFFICE
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Intuicyjny i przyjazny interfejs

Użytkownicy końcowi uwielbiają proste w użyciu rozwiązania, które sprawiają, że ich 

codzienne zadania stają się prostsze. WEBCON BPS daje Ci całe mnóstwo gotowych 

narzędzi, dzięki którym biznes pokocha aplikacje, które dostarczasz. 

Znajomy interfejs SharePoint, intuicyjne formularze i ich ujednolicone zachowanie sprawiają, że każdy 
pracownik szybko zaczyna korzystać z systemu – nawet wtedy, gdy przeprowadzenie szkoleń jest zbyt 
drogie lub po prostu niemożliwe. 

A jeśli dorzucisz do tego dostęp przez urządzenia mobilne, dodatki dla Outlooka i Worda, czy całe 
mnóstwo innych przydatnych i gotowych do wykorzystania narzędzi, otrzymasz niezawodny przepis 
na aplikacje, które przerastają oczekiwania użytkowników.

Nie ma szkoleń? Nie szkodzi. 
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Buduj, utrzymuj i zmieniaj

Tak jak biatlonista nie wybiera pomiędzy bieganiem i strzelaniem, tak i dział IT nie ma 

wyboru: musi utrzymywać i rozwijać istniejące rozwiązania, a jednocześnie dostarczać 

nowe aplikacje. Na szczęście WEBCON BPS pozwala skutecznie wywiązywać się 

z obu zadań. 

Niski próg wejścia oznacza, że łatwo 
rozbudować zespół tworzący aplikacje 
w WEBCON BPS. Nasi klienci szacują, że nowa 
osoba jest w stanie samodzielnie tworzyć 
i utrzymywać aplikacje już po 2 tygodniach 
pracy. Co za tym idzie, zapewnienie ciągłości 
biznesowej nie stanowi problemu nawet 
w obliczu rotacji pracowników.

Dzięki technologii InstantChange™ wspieranej 
przez automatyczne generowanie dokumentacji, 
uporządkowane i przejrzyste raportowanie 
błędów oraz łatwy monitoring wydajności 
systemu, nakład pracy związany z utrzymaniem 
aplikacji zbudowanych na platformie 
WEBCON BPS jest zredukowany do minimum. 
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Jedna platforma, nieskończone możliwości

WEBCON BPS pozwala zrealizować koncepcję jednolitej platformy aplikacyjnej. Dzięki niej nasi klienci tworzą nawet 90% wszystkich aplikacji 

biznesowych, jakich potrzebują, za pomocą jednego narzędzia. Obsługa wszystkich procesów biznesowych firmy za pomocą jednej platformy 

to więcej niż tylko kusząca alternatywa dla zakupu, wdrażania, dostosowywania i utrzymywania dziesiątek narzędzi od różnych dostawców. 

To w praktyce jedyny sposób na prawdziwą cyfrową transformację organizacji.

PROCESY SPRZEDAŻOWE 
I MARKETINGOWE:

Zarządzanie relacjami z klientami (CRM)

Automatyzacja procesów marketingowych

Akceptacja i publikacja treści

Obsługa kampanii newsletterowych  
i mailingowych

Publikacje w mediach społecznościowych

Planowanie wydarzeń i działania po wydarzeniu

Obsługa procesu zakupowego

Rozliczanie wydatków

PROCESY OPERACYJNE:

Obsługa korespondencji i spraw

Repozytorium dokumentów i DMS

Opracowywanie i akceptacja umów

Zarządzanie procedurami ISO

Zarządzanie jakością i audytami

Zgłaszanie innowacji Lean/Six Sigma

Zarządzanie cyklem życia produktu

Zarządzanie reklamacjami i zwrotami

Zarządzanie flotą

PROCESY FINANSOWE:

Budżetowanie, planowanie inwestycji, zgłaszanie 
zapotrzebowania na zakupy

Przetwarzanie RFI, RFP, zamówień oraz obsługa przetargów

Akceptacja faktur kosztowych

Automatyzacja obsługi faktur

Akceptacja płatności

Zarządzanie limitami kredytowymi

Zarządzanie podwykonawcami

Autoryzacja dostawców

Akceptacja i zwrot kosztów delegacji

PROCESY KADROWE:

Rejestracja obecności

Obsługa cyklu zatrudnienia pracownika

Obsługa wniosków urlopowych

Obsługa ocen okresowych pracowników

Obsługa zezwoleń na pracę w warunkach 
specjalnych

Akceptacja dodatków i bonusów pracowniczych 
oraz podarunków

Obsługa planów emerytalnych

Zarządzanie pracownikami zdalnymi

PROCESY IT:

Rejestracja oraz obsługa zasobów i systemów IT

Zarządzanie uprawnieniami

Obsługa kont AD & Exchange

Zarządzanie projektami

Obsługa zadań doraźnych

Obsługa zapotrzebowania na zmiany

Pomoc użytkownikom i obsługa bieżących 
problemów
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Korzyści dla wszystkich

Użytkownicy końcowi otrzymują jedno cyfrowe środowisko pracy, które 

gromadzi wszystkie zadania wraz z informacjami potrzebnymi do ich wykonania.

Zarząd otrzymuje narzędzie, dzięki któremu może skutecznie realizować swoją 

strategię i wdrażać najlepsze praktyki. 

Działy IT otrzymują jedną, wszechstronną platformę aplikacyjną, która umożliwia 

im szybkie dostarczanie aplikacji biznesowych.
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Klienci i partnerzy WEBCON na świecie

© 2018 WEBCON All rights reserved

Więcej dowiesz się na webcon.pl 

Pytania? Napisz do nas: office@webcon.pl
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