Optymalizuj procesy biznesowe
w oparciu o AI

Stwórz cyfrowy ekosystem
AMODIT to innowacyjny system obiegu
dokumentów, który wykorzystuje sztuczną
inteligencję do modelowania procesów oraz
prognozowania zachowań użytkowników.
Platforma umożliwia nie tylko ekspresowe
dostarczanie nowych rozwiązań, ale
również bezproblemowe wprowadzanie
zmian w działających procesach pozwalając
na natychmiastowe dostosowanie do
zmieniających się potrzeb.

50 000
użytkowników

1 483
wdrożeń

18
partnerów

Jakie rozwiązania oferuje AMODIT?
Platforma BPM
Zyskaj system, który pozwoli Ci samodzielnie
bądź z naszą pomocą stworzyć i
uruchamiać procesy dopasowane do
Twoich indywidualnych potrzeb.
• możliwość definiowania dowolnych
procesów biznesowych, obiegów
dokumentów oraz wniosków
• tworzenie raportów i zestawień
• obsługa nietypowych procesów jak np.:
• wprowadzanie do menu nowego 		
hamburgera w Burger King
• zlecenie czasowej zmiany 			
oprocentowania kart kredytowych
• procedura wydania pojazdu
• czy obsługa specjalnych zleceń dla
kluczowych klientów
www.amodit.pl | poland@amodit.com

Obszar HR
Automatyzacja procesów związana z
obszarem HR pozwala przechowywać
wszystkie dane pracowników w jednym
miejscu
oraz
monitorować
obieg
wniosków,
dzięki
czemu
upraszcza
i przyspiesza operacje HR w firmie.
Przykładowe procesy w obszarze HR:
• eTeczki (elektroniczna dokumentacja
pracownicza)
• samoobsługowy portal pracowniczy
• integracja z systemami kadrowymi, np.:
TETA, SAP HR
• procesy HR np.:
• wnioski urlopowe
• umowy zlecenia
• wnioski o szkolenia
• wnioski PPK
• wnioski socjalne
Obszar prawny
Obsługa działu prawnego to obszar
zastosowania
systemu
workflow
przynoszący wiele wymiernych korzyści.
Przykładowe procesy w obszarze prawnym:
• zbieranie danych do umów
• negocjacje
• opiniowanie
• zatwierdzanie
• kontrola zgodności umowy z budżetem
• sprawdzanie pełnomocnictw
Obszar finansowy
Finanse to obszar, w którym obieg
dokumentów znajduje najwięcej
zastosowań. Dzięki przejrzystości i
łatwości obsługi procesy te są chętnie
wykorzystywane w wielu firmach.
Przykładowe procesy w obszarze
finansowym:
• obieg faktur
• zamówień
• zapotrzebowań
• sprawdzanie zgodności faktur z
umowami
• obsługa działu zakupów, ofert,
przetargów
• integracja z systemami ERP
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Obszar administracyjny
Automatyzacja procesów, zapewnienie
przejrzystości oraz ułatwienie szybkiego
dotarcia do poszukiwanych informacji
to
istotne
kwestie.
Przykładowe
procesy w obszarze administracyjnym:
• obieg korespondencji przychodzącej i
wychodzącej
• wnioski na zarząd
• zarządzanie flotą
• rozliczanie kilometrówek
• integracja z systemem eNadawca
• wnioski na zarząd
Obszar IT
System automatyzuje procesy związane
z helpdeskiem, nadawaniem uprawnień
czy rejestrem sprzętu i oprogramowania.
Pozwala również organizować prace
działu, dzięki czemu można z łatwością
monitorować etapy wdrażanych projektów.
Przykładowe procesy w obszarze IT:
• system zgłoszeń
• nadawanie uprawnień
• rejestr sprzętu
• monitorowanie projektów
• planowanie zadań
• zarządzanie zmianą
• zbieranie wymagań biznesowych
Odkryj transparentny obieg dokumentów
Koniec z papierami
Wprowadzenie elektronicznego obiegu
dokumentów redukuje liczbę krążących
po firmie dokumentów papierowych o
połowę w pierwszych dwóch miesiącach
po wdrożeniu.
Koniec z szukaniem dokumentów
Każdy dokument zostanie zapisany i będzie
dostępny dla osoby mającej uprawnienia.
Łatwo znajdziesz, to czego szukasz.
Przejmij kontrolę
Masz kontrolę nad zadaniami, postępem
prac, opóźnieniami. Wiesz co i przez
kogo jest robione. Zadania są dobrze
przydzielone i szybko realizowane. Teraz
masz więcej czasu na ważne sprawy.
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Projekty Amodit
Wspieramy rozwój ponad 50 000 użytkowników usprawniając workflow w ich
organizacjach. Klienci AMODIT optymalizują różne procesy i pochodzą z różnych branż.
Łączy ich jedno – należą do najnowocześniejszych organizacji na świecie i w Polsce.
Dołącz do Grupy PWN, Beetsma, AmRest i Lewiatan.

Co mówią o nas Klienci?
„Wdrożenie systemu Amodit znacząco przyśpieszyło
fazę cyfryzacji w AmRest. Firma usprawniła procesy
biznesowe, a wiele działań wykonywanych ręcznie
lub półautomatycznie trafiło do wirtualnego
środowiska. Każdego miesiąca z platformy korzysta
średnio 3000 osób. Liczba ta sukcesywnie rośnie.
– Platforma Amodit jest narzędziem niezwykle
intuicyjnym, dzięki czemu użytkownicy szybko
nauczyli się jej obsługi. W tym momencie korzystanie
z workflow stało się tak naturalne, jak obsługa poczty
elektronicznej – mówi Kamil Magnucki, IT SAP
Competency Manager.” - z artykułu: Jak AmRest
realizuje procesy back office w dobie obostrzeń?
„W szczególnej sytuacji, w jakiej obecnie znalazł
się polski biznes, cyfrowe narzędzia zdejmują
z barków przedsiębiorców chociaż część trosk.
– Gdyby nie wprowadzony na początku roku
system i elektroniczny podpis nasza dzisiejsza
sytuacja byłaby z pewnością bardziej stresująca
i skomplikowana od strony formalno-prawnej
w zakresie dotyczącym umów. Obecnie, dzięki
wdrożonemu i funkcjonującemu systemowi mam
pewność, że podpisywanie dokumentów odbywa
się na bieżąco. Jest to rozwiązanie komfortowe nie
tylko z punktu widzenia Zarządu, ale dla wszystkich
pracowników firmy – podkreśla Manager ds.
administracyjno – prawnych..” - z artykułu: Cyfrowa
firma: sprawny biznes w trudnych czasach.
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