
Zwiększamy  efektywność  
firm, wdrażając  inteligentny 
proces obiegu dokumentów 
oparty na automatyzacji 
i robotyzacji.
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Sprawdź, jak przyspieszyć 
obieg wybranego dokumentu 
z 3 dni do 50 minut!

SmartFlow

Vario.SmartFlow wspiera pracowników 
organizacji, pozwala na szybkie i bez-
pieczne opracowanie dokumentu.

Zlecenie wykonania polecenia

Przetestuj za darmo 
wersję demo!

Dziesiątki a nawet setki 
e-maili - to biurowa 
codzienność. 
Jak skutecznie 
nadzorować obieg 
dokumentów?

Przekazywanie wiadomości dalej, redagowanie 
odpowiedzi, pobieranie plików wiadomości do 
edycji, przesyłanie poleceń oraz akceptacja doku-
mentów - to czynności, które pochłaniaja cenny 
czas pracowników. 

Jeżeli...

Nie kontrolujesz wielu wiadomości e-mail 
dotyczących danego dokumentu?

Nie masz wpływu na czas odpowiedzi 
adresatów?

Dostrzegasz brak kontroli nad wiadomo-
ściami wysłanymi na zewnątrz 
organizacji?

Nie kontrolujesz powielania załączników 
wiadomości przy edycji i przekazywaniu 
dalej?

Unikanie tworzenia zbędnych 
kopii plików

Schemat obiegu pliku/doku-
mentu w formie graficznej

Automatyczne powiadomienia 
o terminach

Publikowanie do .pdf

Kontrolowane udostępnianie 
dokumentu na zewnątrz

...to Vario.SmartFlow jest najlepszym rozwiązaniem, 
które zwiększa efektywność i generuje oszczędności. 
Wypróbuj nasze rozwiązanie, jeśli koszty zarządza-
nia wiadomościami są duże lub nie ma dedykowa-
nej osoby przypisanej do tego procesu. 



Przetestuj za darmo 
wersję demo!

SmartFlow

Jak to działa?

Badanie Deloitte wykazało, że organizacje, 
które przyjęły RPA, odniosły sukces 
w zakresie poprawy zgodności (92%), 
lepszej jakości/dokładności (90%), 
zwiększenia produktywności (86%) 
i redukcji kosztów (59%).

Robotic Process 
Automation (RPA) to technologia 

umożliwiająca automatyzację ustrukturyzowa-
nych, powtarzalnych i rutynowych czynności 

biurowych, wykonywanych przez Twoich 
pracowników z użyciem myszki i klawiatury 

w jakimkolwiek systemie IT.

Vario.SmartFlow  wspólna praca z dokumentem w organizacji. Po wyznaczeniu terminu 
system monitoruje oraz powiadamia nas, czy zlecone czynności są wykonywane na czas. 

Tworzenie bezpiecznego dokumentu w jednym systemie – bez pobierania załączników i bez 
tworzenia kopii. 

Angażowanie użytkowników zewnętrznych poprzez przesyłanie im dokumentu znajdującego 
się w systemie za pomocą udostępnienia linka. W ten sposób zapraszamy użytkownika 
zewnętrznego do korzystania z możliwości jakie daje nam Vario.SmartFlow.

Generowanie dokumentu edytowalnego do .pdf z możliwością podpisu elektronicznego.

Graficzna kontrola nad dokumentem - przekazy wyświetlane w postaci diagramu, dostępne-
go na każdym kroku procesowania dokumentu.

Vario.SmartFlow został 
stworzony jako odpowiedź 
na rzeczywistość biznesu

Pracownik Kierownik KlientPracownik
inicjuje proces obiegu pisma

tworzy pismo z wzorca

redaguje treść pisma

otrzymuje powiadomienie

przegląda pismo

podejmuje decyzję

otrzymuje powiadomienie

konwertuje pismo do .pdf

otrzymuje e-mail z linkiem do pisma

loguje/rejestruje się w systemie

przegląda pismo

pobiera pismo

Przesyła 
do akceptacji Akceptuje

Wysyła 
e-mail zew.

Wspólna praca z dokumentem w organizacji
Vario.SmartFlow  
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Dokument, który podąża za Tobą
Zainicjujesz dowolny obieg dokumentu, stworzony 
bezpośrednio w systemie za pomocą określonego wzorca 
bądź utworzonego już wcześniej na Twoim komputerze.

Polecenie pod kontrolą
Wydasz polecenie realizacji z możliwością wpisania 
komentarza, wybraniem czasu na realizację, a przy tym 
w prosty sposób wybierzesz adresatów.

Śledź działania związane z dokumentem
Bądź na bieżąco na każdym etapie realizacji polecenia. 
W dowolnym momencie masz możliwość wygenerowa-
nia diagramu obiegu. Graficzny obraz obiegu pozwoli 
na przejrzyste informacje o tym, kiedy i z kim doku-
ment był procesowany.

Panel powiadomień dostępny jednym 
kliknięciem
W momencie, w którym otrzymasz powiadomienie 
o otrzymaniu nowego polecenia do realizacji, szybko 
i sprawnie wybierzesz konkretne powiadomienie z 
dostępnej listy.

Prostota, która Cię 
zaskoczy

Dzięki prostemu widokowi Vario.SmartFlow, 
intuicyjnie pokierujesz swoją pracą w firmie, 
korzystając zarówno z przeglądarki na kom-
puterze bądź w smartfonie.

Czytelny przekaz - sprawny obieg
Po zakończonej weryfikacji dokumentu, zakończysz 
realizację polecenia w wybranym przez Ciebie momen-
cie, przekazując autorowi jasny komentarz.

Obsługa .pdf i podpisu kwalifikowanego 
Po zakończonym obiegu, jak i w jego trakcie – po 
zakończonej edycji dokumentu opublikujesz go do 
wersji .pdf z możliwością podpisu kwalifikowanego.

Podnieś tempo pracy
Wyślesz gotowy dokument do każdego adresata nawet 
jeżeli nie posiada aktualnie dostępu do systemu 
Vario.SmartFlow. Użytkownik otrzyma od Ciebie link, 
który w prosty i szybki sposób przeprowadzi Cię przez 
proces rejestracji i umożliwi dostęp do otrzymanego 
dokumentu.

Wypróbuj wersję demo i poznaj 
możliwości Vario.SmartFlow!

Bądź smart i skontaktuj się z nami!

Docuso�t sp. z o.o.
Al. Armii Krajowej 220
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: biuro@docuso�t.pl
tel. 33 810 57 75

docuso�t.pl


