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Bedrijfsproces automatisering in Dynamics 365
WAAROM
De proces manager van C-Clear Partners is ontworpen om tegemoet te
komen aan de vragen van de ondernemingen en administraties die op een
slimme en snelle manier bedrijfsprocessen binnen Dynamics 365 willen
integreren, zonder daarbij extra complexiteit of bijkomende technologie te
moeten aanschaffen.
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Generatie van documenten & emails
•
Toewijzen aan teams en medewerkers
•
Proces aangestuurd door data
•
Volledig geïntegreerd in Dynamics 365
•
Uitvoeren van taken buiten Dynamics 365 •
Grafisch uittekenen van processen

Herbruiken van modules

BPMN 2.0 Standaard

Versiebeheer

On-demand of volautomatisch

Voorbeeld

Verschillende types taken
Automatisatie van taken
Voorwaardelijke stappen
Taakbeschrijving per taak
Activatie van flows

De proces manager omvat een dynamisch framework voor het opzetten,
implementeren en beheren van bedrijfsprocessen, volledig geïntegreerd
in Dynamics 365. Deze oplossing bevat de mogelijkheid om volledige
bedrijfsprocessen end-to-end aan te sturen.
Het framework zorgt ervoor dat de juiste gebruiker (of groep gebruikers)
op het juiste moment de juiste taak krijgt toegewezen. Op deze manier
wordt de complexiteit van het proces weggenomen bij de gebruiker.
Bepaalde stappen kunnen ook worden geautomatiseerd zodat de
medewerkers ervan gespaard wordt.

HOE
Procesbeheerders en functionele analisten kunnen bij het aanmaken en
beheren van hun bedrijfsprocessen via de proces manager gebruik maken
van een visuele editor om processen op te zetten en aan te passen.
De complexiteit om een bedrijfsproces op te zetten in Dynamics 365 wordt
zo herleid tot het gebruik van de algemeen gebruikte BMPM notatie om
processen uit te tekenen. Hierdoor wordt de proces manager eenvoudig
bruikbaar voor alle gebruikers met een basis BPMN kennis. De processen
zijn onmiddellijk beschikbaar voor uitvoering in Dynamics 365 en
kunnen zo vanaf het begin worden gevalideerd op uitvoerbaarheid.

