CATALOG DE
SOLUTII
Un inventar de idei, nevoi, probleme pe care OnBase le
poate rezolva in industria ta.

Aici gasiti niste exemple de solutii
construite in OnBase. Ele pot fi
configurate fara dezvoltare custom
exact in jurul business-ului si nevoilor
voastre particulare.
Lista nu este exhaustiva. Este menita sa
va inspire, nu sa va limiteze. OnBase
poate indeplini orice nevoi.

SOLUTII DEPARTAMENTALE PENTRU
ORICE BUSINESS

Facturi Furnizori
De ce?
Un volum mare de facturi dintr-o multitudine de surse.
Procese complexe de aprobare pe baza tuturor facturilor.
Sistem ERP care gestioneaza datele tranzactionale, dar
nu documentele si fluxurile atasate.
Facturi uitate in procese de aprobare manuale.
Lipsa de trasabilitate a facturilor, a deciziilor si a
exceptiilor.

Contabilitate si
Financiar

Contabilitate si
Financiar

Facturi Furnizori
Cum?

Toate facturile la un loc, usor de cautat si de accesat de
oricine are nevoie, de pe desktop sau de pe mobil.
Orice factura, indiferent de format sau de sursa, este
usor de capturat in sistem.
Proces de aprobare automatizat: facturile ajung la cine
trebuie, cand trebuie, si nimeni nu poate uita de ele.
Rapoarte despre proces: poate fi evaluata performanta
angajatilor bottlenecks-uri, si facturile existente.

Facturi Furnizori
Avantaje
Trasabilitate totala a deciziilor folosind inclusiv post-itsuri digitale si chat pe documente.
Accesarea direct din interfata Outlook pentru simplitate
sporita, sau web, sau local, in functie de dorinta.
Integrarea cu orice sistem ERP pentru a accesa
documentele afiliate unei relatii direct de acolo.
Arhivare inteligenta cu data de expirare a
documentelor si distrugere automata cand este cazul.

Procese mai scurte, indeplinite mai repede si mai usor.

Contabilitate si
Financiar

Documentatie Vanzari
De ce?
O multitudine de documente imprastiate asociate vanzarilor:
contracte, facturi, acte aditionale, dovezi de livrare.
Un intreg departament de oameni care doar
indexeaza documente si completeaza date.
Lipsa de transparenta si trasabilitate asupra relatiei
si interactiunilor dintre companie si client.
Sistem ERP care gestioneaza datele tranzactionale, dar nu
documentele si fluxurile atasate.

Contabilitate si
Financiar

Documentatie Vanzari

Contabilitate si
Financiar

Cum?
Toate documentele la un loc, usor de gasit, conectate:
contract, dovada de livrare, factura, certficate, etc.
Orice document, indiferent de format sau sursa este
usor de capturat, OCRizat si indexat automat in sistem.
Procesele sunt automatizate, iar datele preluate din
documente si comenzile indeplinite in celelalte sisteme.
Rapoarte despre proces: performanta angajatilor,
bottlenecks-uri si stadiul platilor si comenzilor.

Documentatie Vanzari

Sales Order Processing

Contabilitate si
Financiar

Documentatie Vanzari

Contabilitate si
Financiar

Procesarea
Platilor

Documentatie Vanzari
Avantaje
Trasabilitate totala a deciziilor folosind inclusiv post-ituri digitale si chat pe documente.
Accesarea din interfata desktop sau mobila a profilurilor
clientilor pentru rezolvarea rapida a problemelor.
Verifica si genereaza documente folosind integrarea
impecabila cu sistemele existente ERP si core.
Arhivare inteligenta cu data de expirare a
documentelor si distrugere automata cand este cazul.
Uploadarea si accesul tertilor catre documentele
relevante prin portal web extern sau Sharebase.

Contabilitate si
Financiar

Evaluare Furnizori
Avantaje
Fiecare furnizor poate fi evaluat in baza unor proceduri clare, prin
formulare interne si conectari la sistemele de gestiune a facturilor.

Sunt gesionate task-uri, note, si calendare.

O baza de date a tuturor furnizorilor si interactiunilor cu ei.

Contabilitate si
Financiar

Contracts Management
De ce?
Contractele din organizatie sub forma digitala sau fizica, sunt
greu de gasit in foldere, dosare prin departamente.
Toate documentele aditionale afiliate acestor
contracte sunt la randul lor greu de gasit.
Procesele de aprobare si elaborare a contractelor nu
sunt standardizate si consuma resurse semnificative.
Nu exista trasabilitate sau transparenta pe procesele de
elaborare si aprobare a contractelor.
ERP-ul contine datele tranzactionale, dar nu si documentele,
informatiile aditionale si fluxurile de aprobare al contractelor.

Contabilitate si
Financiar

Contracts Management

Contabilitate si
Financiar

Cum?
Toate contractele si documentele aditionale, indiferent
de tip, la un loc, usor de gasit si accesat de cine trebuie.
Orice document, indiferent de format sau sursa este
usor de capturat, OCRizat si indexat automat in sistem.
Fluxuri de informatii standardizate interdepartamentale
asigura elaborarea si aprobarea contractelor procedural.
Prin integrarea cu Office 365, angajatii pot colabora pe
documente direct din Word si accesa sistemul direct in
Outlook.

Contracts Management
Avantaje
Procesele automatizate scurtate, rapide si sigure cu
notificare pe mail a utilizatorilor si tracking al statusului.
Toate contractele si actele aditionale sunt la un loc,
indexate si conexate inteligent, automat.
Deciziile interne capata trasabilitate, cu comentarii si
note pe documente, si istoric de versiuni.
Gestiunea inteligenta a arhivei de contracte notifica
utilizatorii cu privire la expirarea documentelor.

Contabilitate si
Financiar

Resurse Umane
Exemple de Solutii: Dosarul Angajatului, Proces de Selectie, Flux de
OnBoarding, Flux de OffBoarding, Cereri de Concediu, Evaluarea
Performantei

De ce?
O multitudine de documente pentru fiecare angajat (contract,
adeverinte medicale, etc.) in foldere sau dosare, greu de gasit.
Procese ce consuma timp: onboarding,
offboarding, revizuirea documentelor.
Lipsa de transparenta si trasabilitate asupra
procesului de angajare sau a evidentelor de lucru.
Nu exista un repozitoriu de reguli, proceduri si alte
informatii de care angajatii au nevoie.
Chestiuni simple precum cereri de concediu si evidenta
zilelor de lucru sunt gestionate manual si risipesc timp.

Resurse Umane

Resurse Umane

Resurse Umane
Cum?

Toate documentele si datele relevante, la un loc, usor
de gasit in jurul fiecarui angajat.
Orice document, indiferent de format sau sursa este
usor de capturat, OCRizat si indexat automat in sistem.
Procesele de selectie, onboarding si offboarding
automatizate.
Aplicatie pentru gestiunea concediilor, evidenta orelor
de lucru (unde e cazul) si portal pentru angajati.

Resurse Umane
Avantaje
Accesati datele angajatilor rapid de pe desktop sau de
pe mobil.
Integrare impecabila cu orice sistem de HR pentru
preluare si inserare de informatii si documente.
Abilitatea de a configura fara cod aplicatii pentru
diverse nevoi: programari, concedii, cereri.
Integrare cu Chatbots by Druid pentru o interactiune
simpla intre angajati si portalul lor.
Portal pentru angajati prin care pot accesa informatiile relevante si
indeplini diverse actiuni (concedii, leave request, etc.)

Resurse Umane

Note Interne
Exemple de Solutii: Note Interne, Solicitari Juridic, Management de
Exceptii, Gestionare Sesizari Clienti, Gestionare Deconturi, Aprobare
Calatorii de Business etc.

De ce?
Deciziile din cadrul organizatiei, solicitare de verificare juridic,
procesele de schimbare, cererile de orice tip nestructurate.
Toate documentele afiliate acestor decizii
interne sunt imprastiate intre departamente.
Nu exista istoric decizional si trasabilitate pe
solicitarile interne.
Nu exista fluxuri stabilite pentru solicitari interne, fapt ce
afecteaza compliance si control.
Ar fi utile mini-aplicatii pentru nevoi de la cereri de concediu,
upload de bonuri pentru decont pana la comenzi catering.

InterDepartamental

InterDepartamental

Note Interne
Cum?

Tot continutul (documente, informatii), indiferent de
tip, la un loc, usor de gasit si accesat de cine trebuie.
Orice document, indiferent de format sau sursa este
usor de capturat, OCRizat si indexat automat in sistem.
Fluxuri de informatii standard sau flexibile sunt folosite
pentru indeplinirea cererilor interne si solicitarilor juridic.
Aplicatii sunt configurate fara cod pentru nevoi diverse:
cereri de concediu, upload bonuri, comenzi catering
sau orice altceva mai poate fi digitalizat.

Note Interne
Avantaje
Configuratia fara cod, rapida, permite construirea de
procese flexibile si modificarea lor rapida.
Case management permite constructia de aplicatii
inteligente, simple, pentru orice fel de nevoie.
Deciziile interne capata trasabilitate, cu comentarii si
note pe documente, si istoric.
Integrare cu Chatbots by Druid pentru o interactiune
simpla intre angajati si portalul lor.

InterDepartamental

Fleet Management
Cum Arata
Toate documentele si informatiile afiliate vehiculelor la un loc: CIV,
documente asigurari, fise service, talon, etc.
Toate informatiile legate de trasee la un loc: fise de traseu, soferi,
kilometri parcursi, consum, etc.
Timere si remindere pentru ITP, expirare asigurare, revizie,
schimbare anvelope bazate pe timp sau kilometri parcursi.

Gestiunea soferilor si documentelor soferilor.

InterDepartamental

Property Management
Cum Arata
Toate documentele si informatiile afiliate proprietatilor detinute,
inchiriate sau vandute de organizatie la un loc, usor de gasit.
Notificari cu privire la expirarea leasing-urilor sau a diverselor
actiuni ce trebuie indeplinite cu privire la o proprietate.
Gestiune a task-urilor legate de management-ul proprietatilor.

Vedere 360° asupra fiecarei proprietati dintr-o interfata intuitiva.
Conectati cu ususrinta datele despre proprietati la datele despre
utilizare si prezenta a angajatilor.

InterDepartamental

Boards and Comittees
Cum Arata
Gestiunea membrilor comitetelor si board-urilor, cu informatiile si
documentele necesare si integrare cu sistemul de HR.

Gestiunea documentelor, informatiilor si proiectelor comitetelor.

Gestiunea task-urilor comitetelor si board-urilor, cu evidenta
activitatii membrilor si date despre actiunile comitetului.
Gestiunea meeting-urilor: programare, subiect, notite, difuzare a
informatiei in afara comitetului, prezenta, etc.

InterDepartamental

Gestionare Proiecte Fonduri
Europene
Cum Arata
Gestiunea proiectului de la aplicare pana la finalizare,
implementare si pe durata de viata a proiectului.

Gestiunea task-urilor pe proiect cu atentionari de deadline-uri.

Sistemul gestioneaza toata documentatia proiectului, organizand
informatiile si documentele logic si relationandu-le intuitiv.
Colaborarea persoanelor implicate pe proiect prin integrarea cu
Office 365, chat si post-its pe documente.

InterDepartamental

Gestiune Achizitii
Cum Arata
Intreg procesul de achizitii, de la solicitarea initiala si fluxul ei
asociat, la licitatii si fluxuri de aprobari inter-departamentale.
Toata documentatia si toate informatiile despre proces sunt intrun singur loc, conexate, indexate inteligent, usor de gasit.
Task-uri, deadline-uri si colaborare pe documente permit
simplificarea si accelerarea procesului de achizitii.
Prin portaluri online externe, potentialii furnizori pot uploada sau
vizualiza documente si informatii.

InterDepartamental

Alte Solutii Generale

InterDepartamental

Management-ul
Inspectiilor

Task-uri, gestiunea tuturor documentelor si informatiilor,
colaborare prin integrarea Office 365, si portaluri externe, toate
simplifica si accelereaza inspectiile.

Management-ul
Arhivelor Fizice

Chiar daca documentele exista fizic, OnBase le tine evidenta,
locatia fizica, iti permite sa le cauti si sa le accesezi rapid si te
notifica atunci cand expira. El poate tine si istoricul de versiuni.

Management-ul
Procedurilor

Toata informatia legata de procedurile interne si toata
documentatia este la un loc. Prin portaluri externe angajatii pot
accesa informatiile cheie, iar ele pot fi difuzate in organizatie prin
notificari automate.

Management-ul
Asset-urilor
Intangibile

Fiecare solutie implementata are documentatie, oameni
responsabili, task-uri relevante si date de expirare pentru licente,
versiuni, etc. Toate sunt la un loc in OnBase, cu notificari si fluxuri
automate.

Suport Clienti
Sistemul poate fi folosit atat pentru gestiunea incidentelor si cererilor de
schimbare in cadrul proiectelor in dezvoltare, cat si pentru after-sales support.

Solutia Ideala
Solicitarile de schimbare sau incident pot fi generate dintr-un
portal extern de catre clienti sau direct din sistem de angajati.
Fiecare change request sau incident raportat, in functie de tip,
poate fi vizualizat de project manager sau de support staff.
Se pot genera tasklist-uri pentru fiecare solicitare sau incident si
pot fi atribuite angajatilor, cu timer si tracking de rezolutie.
Note pe documente si colaborare prin MS Office asigura
rezolvarea eficienta, in echipa, a fiecarei nevoi a clientului.
Se pot vizualiza date despre performanta departamentului de
suport, change requests, tickete in lucru, tickete rezolvate, etc.

Suport

Complaint Management
Solutia Ideala
Orice plangere poate fi efectuata fie printr-un portal extern catre
clienti, fie direct catre angajatii de support pe mail sau la telefon.
Toate plangerile sunt in sistem, fie preluate din portal sau Outlook
direct, fie introduse de angajatii de support, cu vizibilitate totala.
Se pot genera tasklist-uri pentru fiecare plangere si pot fi atribuite
angajatilor, cu timer si tracking de rezolutie.
Se pot genera fluxuri flexibile pentru escaladarea problemelor si
obtinerea de aprobari de la alte departamente.
Se pot vizualiza toate datele relevante legate de departamentul de
complaints: numarul de plangeri, plangeri rezolvate, performanta staff, etc.

Suport

CRM
OnBase ofera flexibilitate totala pentru a face aplicatii de CRM exact pentru
compania voastra.

Solutia Ideala
Toti clientii, persoanele de contact, task-urile si documentatia de
vanzari (contracte, oferte, etc.) sunt la un loc.

Integrarea cu Outlook sau solutii de telesales si newsletters ofera
trasabilitate interactiunilor cu clientii.

Flexibilitate totala pentru fluxurile voastre de vanzari, cu
statusurile si pasii pe care voi ii aveti.

Notificari pentru task-uri, zile de nastere si calendar de intalniri. Se
pot automatiza mail-uri catre clienti cu RPA.

Vanzari

Telesales
Solutia Ideala
Evidenta a tuturor contactelor preluata din CRM sau tinuta in
OnBase, cu istoric de interactiuni si tip de relatie.

Integrare cu solutii de telefonie precum CiscoID pentru logarea
apelurilor si inregistrarea lor.

Interfata simpla pentru reprezentantii de telesales, in care pot
introduce datele discutiei.

Vanzari

SOLUTII SPECIFICE HEALTHCARE

OnBase pentru Institutii Medicale
Exemple de Solutii: Gestiunea Certificatelor Medicamentelor si
Dezinfectantilor, Dosarul Pacientului, Gestiunea Analizelor si Imagisticii, etc.

De ce?
Mii de documente de toate tipurile (pacient, medicamente, analize,
imagistica, facturi) sunt imprastiate prin sisteme, deconectate.
Aveti multiple sisteme care gestioneaza pacienti, relatii,
facturi, stocuri dar care sunt deconectate.
Programarile si trimiterile se pot face prin aplicatii
existente, dar nu holistic, cu dosarul pacientului.
Orice fel de interactiune cu pacientul implica vizita lui
fizica, si nu se poate face online.
Timp risipit de angajati in gestiunea arhivelor de
documente si in procesarea schimbarilor.

Healthcare

OnBase pentru Institutii Medicale

Healthcare

Cum?
Toate documentele, de toate tipurile, sunt la un loc, usor
de gasit, in jurul pacientului, cazului, substantei, etc.
Orice document sau informatie este usor de capturat si
indexat: imagistica, facturi, rezultate analize, retete, etc.
Orice flux de aprobare este automat, cu notite, chat si
istoric complet al versiunilor de documente si proiecte,
Rapoarte pe procese pentru transparenta benchmarks,
identificare de bottlenecks si evaluarea angajatilor.
Colaborare facilitata a personalului medical prin trimiterea
dosarului si portaluri terti online pentru clienti.
Pot fi configurate aplicatii pentru tot felul de nevoi diverse:
trimiteri, retete, programari, feedback pacienti, etc.

OnBase pentru Institutii Medicale
Peste 50% din spitalele din SUA folosesc OnBase.

Avantaje
Toate sistemele IT sunt conectate, toata informatia e la
un loc, iar procese cross-system devin posibile.
Toata informatia din OnBase poate fi accesata direct din
sistemul core folosit de personal de ani de zile.
Portaluri online pentru clienti permit efectuarea programarilor
sau vizualizarea rezultatelor analizelor de acasa.
Intreaga calatorie a pacientului este in OnBase: programare,
dosar, trimiteri, tratamente, retete, facturi...
Integrare seamless cu toate sistemele existente pentru
preluare si inserare de date de orice tip.
Integrarea seamless cu sistemele de imagistica pentru preluarea si
atasarea informatiilor dosarului pacientului.

Healthcare

OnBase pentru Institutii Medicale

Healthcare

Dosarul
Pacientului

Toate documentele pacientului, istoricul lui medical, plati, trimiteri, analize,
radiografii sunt la un loc, usor de accesat de catre medici intr-o maniera intuitiva si
facila. Toate informatiile sunt structurate in jurul pacientilor si cazurilor lor.

Programari &
Trimiteri

Prin gestiunea calendarului medicilor, clientii pot face programari din portaluri online,
iar medicii pot trimite pacientii direct din OnBase catre alti specialisti in functie de
calendarul lor. Acestia pot vedea dosarul pacientului, motivul trimiterii si istoricul cazului

Gestiunea Dezinfectantilor
si Medicamentelor

Toate certificatele dezinfectantilor, anestezicilor si medicamentelor existente in
institutia medicala sunt organizate inteligent in OnBase, usor de capturat, conexate
sistemului core healthcare sau ERP, cu notificare la expirarea produselor.

Gestiunea Proceselor de
Calitate

Exista trasabilitate totala a tuturor documentelor si deciziilor legate de pacient din
OnBase, gestiunea medicamentelor, dezinfectantilor si anestezicilor cu istoric de
versiuni, note, decizii pentru a asigura nivelul de calitate dorit.

Gestiunea Analizelor si
Imagisticii

Cand pacientii vin sa isi faca analize sau imagistica de orice fel, sistemul creeaza un
ID al pacientului si mentine trasabilitatea rezultatelor. Le poate pune la dispozitie
pacientului printr-un portal online cu login.

Telefon: 0723303248
Email: office@matricia.ro
Adresa: Daniel Danielopolu 34, Sector
1 Bucuresti
Un inventar de idei, nevoi, probleme
pe care OnBase le poate rezolva in
industria ta.

