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ELEKTRONICKÉ SCHVALOVÁNÍ
> 	Jedním z dílčích produktů Firemního intranetu je Elektronické schvalování, které zavádí do
intranetu firemní hierarchii a základní schvalovací mechanismy související s touto hierarchií.
Součástí je i základní sada formulářů s přiřazenými procesy (schválení dovolené, schválení
služební cesty, schválení nákupu, schválení účetního dokladu).

Systém umožňuje
• Úplnou náhradu oběhu papírových žádostí.
• Plánování, tvorbu, připomínkování a schvalování rozpočtů či firemních strategíí.
• Přehled o schválených/neschválených žádostech.
• Podporu elektronického podpisu.
• Možnost připojit ke schválení doplňující informace nebo komentář.
• Elektronicky schvalovat žádosti (jako např.: dovolenka, nákup, služební cesta, režijní faktury, nákupní doklady, přidělování sdílených prostředků, atp.).
• Jednoduché ovládání, propojení s aplikacemi MS Office.
• Schopnost snadné integrace s IS a provázanost s ostatními produkty v rámci Firemního Intranetu.
• Schvalovací proces lze měnit dle:
• toho, kdo jej aktuálně spouští,
• dle typu schvalovaného dokumentu,
• dle obsahu,
• dle doplňkových informací.

Příklad použití

Tvorba žádosti o dovolenou

Dovolená – úkol v Outlook – schválení dovolené

Proces schválení dovolené

Schválená dovolená v kalendáři, vizualizace v rámci intranetu

Schválená dovolená v kalendáři, vizualizace v rámci Outlook

Hlavní přínosy
• Okamžité rozpoznání, která verze je aktuální a která verze byla schválena.
• Kdykoliv je zřejmé, kdo má dokument vyplnit, schválit či připomínkovat.
• Schvalované dokumenty lze snadno dohledat.
• Elektronicky podepsané dokumenty si informaci o svém schválení uchovávají i při zkopírování na lokální disk.
• Uchování historie spouštění pracovních postupů k jednotlivým dokumentům, export a následné vyhodnocení
(např. komu nejdéle trvá zpracování jednoho kroku v procesu).
• Přístup k dokumentu odkudkoliv.
• Nastavení práv.
• Výhled nákladů.
• Plán schvalovaných událostí.
• Schválit lze libovolný typ dokumentu (doc, xls, pdf, tiff, jpg,…).
• Proces lze spouštět i sledovat přímo z MS Office.
• Pro zvýšení bezpečnosti lze spojit proces s elektronickým podpisem.

PARTNERSTVÍ WEBCOM a. s.
Patříme mezi největší a nejvýznamnější partnery společnosti Microsoft pro oblast ERP (podnikové informační systémy).
Jsme exkluzivním partnerem společnosti Itineris a dodáváme řešení UMAX utilitním společnostem v České republice
a na Slovensku.
Naše řešení pro utility pomáhá předním utilitním společnostem při zvyšování efektivity a konkurenceschopnosti díky pokrytí
klíčových procesů prodeje elektřiny a plynu (CRM, kampaně, smlouvy, billing a výběr plateb, případně ekonomika atd.).

Jsme IBM Business Partner pro oblast serverů IBM. Pomůžeme Vám také zajistit financování Vašich HW i SW projektů.
Jsme certifikovaným partnerem firmy Atos pro nadstavbové řešení Automotive Supplier pro Microsoft Dynamics AX
pro dodávky odvětvového řešení pro výrobní společnosti v segmentu automotive.
Jsme exkluzivním partnerem německé společnosti incadea GmbH pro dodávky systému pro dealery a servisy vozidel
v České republice a na Slovensku.

OCENĚNÍ A CERTIFIKACE WEBCOM a. s.
Obstáli jsme v mezinárodním srovnání a patříme mezi 60 nejlepších Microsoft Dynamics partnerů z celého světa.
Jsme jediní v České republice a jedna ze tří společností v rámci střední a východní Evropy, která tuto cenu obdržela.
V roce 2014 se nám to podařilo popáté.
Obhájili jsme členství v prestižní mezinárodní skupině President´s Club 2014, kde se sdružuje pouhých 220 velkých
a zároveň rostoucích Microsoft Dynamics partnerů z celého světa, kteří splnili náročná kritéria v oblasti prodeje,
meziročního růstu a zákaznické spokojenosti.
Opakovaně jsme se stali jedním ze tří nejlepších partnerů společnosti Microsoft, kteří získali ocenění „Reseller of the
Year Finalist“ pro střední a východní Evropu.
Pro oblast implementace Microsoft Dynamics ERP (Microsoft Dynamics AX a NAV) splňujeme kritéria nejvyšší kategorie Microsoft Gold ERP. Pro oblast implementace Microsoft Dynamics CRM splňujeme množstvím realizovaných
řešení kategorii Microsoft Silver CRM.
Máme kompetence Microsoft Silver Partner pro Collaboration and Content, Cloud Platform, Data Analytics a Data Platform.
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Potvrdili jsme pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a i v roce 2013 patříme do prestižní celosvětové skupiny Microsoft President´s Club.
Zvítězili jsme v prestižní soutěži Microsoft Awards 2013 o nejlepší IT projekt roku v kategorii Microsoft Dynamics CRM
s řešením „Microsoft Dynamics CRM pomáhá businessu ORCO PROPERTY GROUP ve 4 zemích Evropy“.
Zvítězili jsme v soutěži Microsoft Awards 2012 v kategorii Microsoft Dynamics ERP s projektem „BOCHEMIE Group
ve střední a východní Evropě používá Microsoft Dynamics AX“, který byl vyhodnocen jako nejlepší a nejpřínosnější
řešení tohoto ročníku soutěže dané kategorie.
Obhájili jsme svoji pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a v roce 2011 patříme nejen do
prestižní mezinárodní skupiny Microsoft President´s Club, ale i mezi nejlepší partnery z celého světa, kteří získali
ocenění Inner Circle.
Díky mimořádným obchodním výsledkům jsme byli oceněni jako jeden ze tří partnerů titulem 2010 Microsoft Dynamics
Reseller of the Year Finalist pro střední a východní Evropu.

Obhájili jsme svoji pozici významného partnera pro oblast Microsoft Dynamics a v roce 2010 patříme nejen
do prestižní mezinárodní skupiny Microsoft President´s Club, ale i mezi nejlepší partnery z celého světa, kteří
získali ocenění Inner Circle.

Zvítězili jsme v soutěži Industry Awards 2009 o nejlepší implementaci řešení pro zákazníky. Cena byla udělena v kategorii Průmyslová výroba za řešení „Výrobu lokomotiv v CZ LOKO a. s. řídí Microsoft Dynamics AX“.
Podruhé jsme se zařadili do společnosti 60 nejvýznamnějších partnerů společnosti Microsoft a získali jsme ocenění
Microsoft Dynamics Inner Circle 2008 a President´s Club 2008.
Patříme do skupiny Inner Circle 2007, tedy mezi 60 nejlepších partnerů společnosti Microsoft v oblasti podnikových
řešení Microsoft Dynamics na světě.

WEBCOM a. s.
U Plynárny 1002/97 > 101 00 Praha 10
tel. +420 245 000 020 > fax +420 267 006 630
www.webcom.cz > info@webcom.cz

Nepřesvědčujeme, podáváme DŮKAZY

