Süreç Yönetim Sistemi

İNNOVA BPM
Tüm iş süreçlerinizi esnek ve dinamik bir
yapı üzerinde kolayca yönetebilmenizi
sağlayan Süreç Yönetim Sistemi.

İnnova Süreç
Yönetim Sistemi
İnnova, kurumsal iş akışlarını tümüyle kontrol altına almak ve onları her
zamankinden daha verimli hale getirmek için geliştirilmiş Süreç Yönetim
Sistemi (BPM - Business Process Management) çözümünü sunuyor.
Başta yazılım firmaları olmak üzere kurumsal süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan her sektörden
kurum için geliştirilmiş İnnova BPM çözümü, süreçlerinizi izleyerek analiz edebilmenizi, süreç
performanslarını iyileştirebilmenizi ve süreç değişikliklerinizi her zaman tek bir hamlede
gerçekleştirebilmenizi sağlıyor.

İzlenebilir ve analiz edilebilir süreçlere mi kavuşmak istiyorsunuz?

Süreç yönetiminde
10 yıllık İnnova
tecrübesinin eseri

İş süreçlerinizin tam performansla çalışmadığını mı düşünüyorsunuz?
Yönetilebilir ve değişikliklere anında adapte olabilen bir süreç yönetimi mi
hayal ediyorsunuz?
Tüm bu ihtiyaçlarınıza eksiksiz cevap vermeyi hedefleyen İnnova Süreç Yönetim Sistemi, İnnova’nın
bu alanda 10 yılı aşkın süredir çalışan uzmanları tarafından geliştirilmiş bir çözüm. İş süreçlerinin
yönetilmesi için en iyi araçları sağlayan İnnova BPM çözümü, ölçek fark etmeksizin her türlü kurumun
süreçlerini iyileştirmesine ve darboğazlardan kurtulmasına yardımcı oluyor. Kurumlar, iş kalitelerini
ve üretkenliklerini artırırken, kaynaktan ve zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebiliyor.

Hangi tip kurumlara uygun?
Yazılım geliştirme / uygulama geliştirme firmaları
Kurumsal süreç otomasyonuna ihtiyaç duyan kamu kurumları

Skelta BPM ve Oracle BPM gibi sektörün önemli ürünlerini temel
alan önemli projeler gerçekleştirmiş olan İnnova ekibi, BPM
çözümünü buradan elde ettiği tecrübeler sayesinde geliştirdi.
Innova

Kendi yazılımlarını (in-house) geliştiren kamu kurumları
Süreçlerini iyileştirmek isteyen tüm kurumlar...

İnnova BPM

Uçtan uca,
eksiksiz süreç yönetimi

Yazılım geliştirmede
süreç temelli yaklaşım

İnnova Süreç Yönetim Sistemi’nin en önemli özelliği, tüm iş süreçlerini
uçtan uca kapsayacak şekilde tasarlanmış bir yönetim sistemi olması.

Süreç temelli uygulama geliştirme yaklaşımı, geliştirilen yazılım ürünlerine
birçok farklı açıdan avantajlar sağlıyor. Yazılım geliştirme ve uygulama
geliştirme alanında BPM çözümünün farklı kazanımlarından söz etmek
mümkün.

Kurumlardaki tüm birimlerin bütünleşik bir yapıda çalışmasına imkan tanıyan çözüm, süreçlerin
performanslarını artırmak için detaylı raporlama ve izleme imkanı sunuyor. Ayrıca hali hazırda
fiziksel olarak devam eden iş akışlarının yönetim sistemi haline dönüştürülmesi de yine İnnova BPM
ile mümkün. Böylece çalışan sistem üzerinde her türlü değişiklik anlık olarak yapılabiliyor, adeta
‘yaşayan’ bir yönetim sistemi ortaya çıkıyor.

Yazılım geliştirme projesinde neler kazanırsınız?
Uygulamaların içinde koda gömülü ve sabit olarak geliştirilen iş akışları, dinamik olarak modellenen
ve güncellenen bir ortama taşınır. Böylece değişen iş gereksinimleri için esnek bir çözüm sağlanmış
olur.

BPM’in Avantajları

Uygulamalar üzerinden yürütülen tüm iş akışları tek bir merkezden yönetilebilir ve izlenebilir. Bu

Daha performanslı iş süreçleri
İzlenebilir ve raporlanabilir süreç yönetimi
Süreçler üzerinde analiz yapabilme imkanı

Tasarım ve Modelleme
Uygulama ve Test

İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması
İş süreçlerinin kolayca değiştirilebilmesi,
eklenip-çıkarılabilmesi
Süreçlerdeki tıkanıklıkların hızlı tespit edilebilmesi
Mevzuata kolay adaptasyon

sayede uygulamalar üzerinden yürütülen işlerin durumları ile ilgili izlenebilirlik ve raporlama sağlanır.
İş akışları otomatik olarak belirli bir düzen içinde ilerler. Sistem, personeli, yapacağı işler konusunda
yönlendirir. Dolayısıyla uygulamaların kullanım kolaylığı ve verimi artar.
SOA (Servis Odaklı Mimari) ile farklı uygulamaların entegrasyonu sağlanabilir. SOA sayesinde elde

Gözlem

edilen entegrasyon özgürlüğü, yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlar.

Optimizasyon

BPM Modülleri
İş Akışı Yönetimi

BPM’i tercih eden kurumlar, değişen süreç, kural
ve mevzuatlara kolayca adapte oluyor.

Uzun süreli çoklu işlemler.
Görev Yönetimi

Entegrasyon
Kullanıcı / rol / organizasyon yapısı

Çoklu işlemler

Özel İş Akışı Aktiviteleri

Uyarı mesajları

Veritabanı entegrasyonu

Dinamik Form ve Veri Yönetimi

Innova

İzleme ve Raporlama

Web servisi entegrasyonları

İnnova BPM
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