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EBIFlow, kurumunuzun süreçlerinin etkinliğini artıran ve
basitleştiren bir iş akışı uygulamasıdır. Tanımlanmış
kurallar doğrultusunda kişi ve sistemler arasında
doküman, bilgi ya da görev akışını düzenler. EBIFlow,
kurumunuzda doğru işin doğru zamanda ve doğru kişi
tarafından süratle yapılmasını mümkün kılacaktır.
Bu çözümümüz ile kurumunuzun operasyonel ve
yönetimsel süreçlerini elektronik ortamda izlemenizi,
yönetmenizi ve arşivlemenizi sağlıyoruz. İş takibi için
harcadığınız zamanı en aza indiriyor, süreç takibini
dijitalleştiriyor ve kurumunuzun rekabet gücünü
artırıyoruz. Aynı zamanda süreçlerinizin performansını
takip ederek aksayan noktaların daha kolay fark
edilmesine yardımcı oluyoruz.
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Eczacıbaşı Bilişim, EBIFlow ile iş süreçlerinizdeki
bekleme sürenizi azaltıyor ve verimliliğinizi artırıyor.

EBıFLOW NEDİR?
EBIFlow, kurumunuzun süreçlerinin görünürlüğünü
artıran ve ölçülebilmesine imkan tanıyan bir iş akışı
uygulamasıdır. Görsel araçlarımız sayesinde
süreçlerinizi düzenli işletmenizi ve değişiklikleri hızlı
yönetmenizi sağlıyoruz.
EBIFlow ile iş süreçleri, kişiler ve bilgi teknolojileri
arasındaki boşlukları tamamlıyor, basitleştiriyoruz.

Yapılan araştırmalara göre bir sürecin başlangıcından tamamlanmasına kadar geçen sürenin %90’ı
sürecin adımları arasındaki bekleme noktalarında kaybedilmektedir. EBIFlow ile kaybedilen zamanı
size geri kazandırıyor, verimliliği artırıyoruz. Sadece kurum çalışanlarınızı değil, bayi, tedarikçi ve
müşterilerinizi de süreçlerinize dahil ediyoruz.
EBIFlow ile basit doküman onaylama işlemlerinden, karmaşık üretim süreçlerine kadar çeşitli
seviyelerde kullanılabilen geniş ölçekli bir iş akışı platformu sağlıyoruz. Her türlü veri kaynağı ve ERP
sistemleriniz ile entegre ediyoruz. Uygulama geliştirme ihtiyaçlarınızı hızlı şekilde çözümlüyoruz.
Doğru bilgiyi, doğru insana, doğru zamanda ulaştırıyoruz. Kullanıcıların iş akışı içerisinde kendileri
tarafından tanımlanması gereken bir görev olduğu zaman, onları e-posta aracılığıyla haberdar ediyor ve
uygulamaya kolayca geçiş yapmalarını, SMS gönderisi ile bilgilendirilmelerini sağlıyoruz.
EBIFlow ile unutma, gecikme, yanlış yönlendirme gibi iş akışını geciktirecek sorunları ortadan kaldırıyoruz.

GENEL ÖZELLİKLER
Kodlama gerekmeksizin iş süreçlerinizin otomasyonunu
sağlıyoruz.
EBIFlow’un genel özellikleri:
• Elektronik imza, mobil imza
• Web tabanlı kullanıcı ara yüzleri
• Çoklu dil desteği
• Süreç versiyonlama
• Alt iş akışları destekleme
• SOA mimarisine uyumluluk
• Web servisleri, ERP, FTP/SFTP desteği
• Database bağlantısı (SQL Server, Oracle vb)
• LDAP Server (Active Directory ,Tivoli
Directory Server vb )
• C# ile özel entegrasyon imkanları
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