WorkflowGen elônyök

Funkcionalitás
A WorkflowGen egy hatékony, praktikus és ru A termék magyar nyelvû, web-alapú, rugalmas,
galmas megoldás a munka- és adminisztratív gyorsan testre szabható és könnyen illeszthetô
folyamatok gyorsítására, támogatására, opti a meglévô informatikai rendszerekhez.
malizálására.
Elônyök
• Beépített grafikus folyamat és ûrlaptervezô
• Okostelefon támogatás
• Gyors bevezetés, egyszerû karbantartás
(üzleti és technikai felhasználók számára)
• A modell diagram futás közben is élôben mutatja
a folyamat állapotát
• Fejlett üzleti folyamatvezérlési és
folyamatcsatolási lehetôségek
• Vékony kliens technológia (felhasználói és admin
felület)
• Magyar mellett számos más nyelven is mûködik,
a bejelentkezett felhasználótól függôen
automatikusan változik a nyelv
• Integrált felhasználó és email kezelés (LDAP,
Active Directory, SMTP)
• Más rendszerek támogatása (SAP, CRM,
SharePoint, SOA, WebService, stb.)

Rendszerkövetelmények

Rendszerkövetelmények
Felhasználói oldalon
Operációs rendszer
• Windows XP, Vista, Win7, Win8
• Mac OSX, Unix/linux
Internet böngészôk
• Internet Explorer 7+ vagy újabb
• Firefox
• Safari
• Chrome
Plug-in
• Flash plugin 8 verzió vagy magasabb (csak a
grafikus nyomkövetéshez szükséges)
Képernyôfelbontás
• min. SVGA (1024x768) felbontás ajánlott
Web szerver oldalon
• Windows Serverek (32-bit vagy 64-bit)
• Microsoft lIS v6.0 vagy újabb
• .Net Framework 2.0 vagy újabb

Adatbázisok
• MS SQL Server 2005, 2008, 2012 (Express
Edition is)
• Oracle 9i, 10g, 11g
Minimális hardware követelmény
• Processzor: 2 GHz
• Memória: 2 GB
• HDD: 40GB
Megjegyzés: Az adatbázis szerver és a web szerver
ugyanarra a gépre is telepíthetô.
Támogatott címtárak
• Microsoft Active Directory
• LDAP kompatibilis
• Szöveges file
Azonosítás
• Integrált Windows vagy IIS (AD)
• Alkalmazás (WorkflowGen)
• Form authentikáció
• Egyedi (SSO: SingleSign On)
Támogatott rendszerekhez adapterek
• Levelezés: bármely SMTP protokollt alkalmazó
levelezô rendszert támogat pl.: Microsoft
Exchange 2003 vagy újabb, Lotus Notes stb…
• ERP (SAP, Navision, PeopleSoft stb.)
• SharePoint / WSS Server 2003, 2007 vagy
2010
Támogatott fejlesztôkörnyezet
• Microsoft.NET

EastDoc és FileFolder elônyök

EastDoc és FileFolder modul
A WorklowGen kiegészítéseként az EASTRON Kft. ûrlapok létrehozása/kezelése valósítható meg prog
ki
fej
lesztette saját dokumentum- és ûrlapkezelô ramozás nélkül. Ezen modulok opcionálisan választ
rendszereit, amelyekkel dokumentumtár és egyedi hatók.
Elônyök
EastDoc ûrlap modul
• 50+ elôre elkészített ûrlapmezô
• AJAX támogatás
• Mezôk közötti függôségek kezelése
• Ellenôrzött adatbevitel
• Összetett felületek
• Programozás nélkül kialakítható felületek
FileFolder dokutár modul
• Jogosultságok kezelése
• Dokumentumok verziókezelése
• Check-in /-out támogatás
• Naplózás, történetiség
• Bárhová beépíthetô

Modulok

Modulok
• Workflow alkalmazások – különbözô gyakori funk
ciók támogatása
• Integrációs eszközök, adapterek – kész kapcsoló
eszközök
• Web service API – Workflow funkciók standard in
terfészen keresztül elérhetôk
• SDK – Fejlesztô csomag
• Statisztikai modul – beépített statisztikák
Webes felhasználói portál – végfelhasználóknak • Riportozó modul – tetszôleges riportok készítése
Webes grafikus tervezô modul – üzleti tervezôknek • Archiváló modul – lezárt folyamatadatok archivá
Webes adminisztrátori modul – adminisztrátorok
lása
nak
• Mesterséges intelligencia modul – folyamatok
Használható workflow template-ek – azonnal fut
futásának és feladatok elosztásának valós idejû
tatható workflow-k
adaptív algoritmusú optimalizálása

A WorkflowGen rendszer kis- és nagyvállalatok szá
mára is megfelelô funkcionalitással rendelkezik. A
termék licencelése az aktív felhasználószám alapján
történik.
A workflow keretrendszer az alábbi modulokból épül
fel, amelyek az igények szerint tetszôlegesen konfi
gurálhatók is:
•
•
•
•

www.eastron.hu
workflowgen@eastron.hu

Az EASTRON Kereskedelmi és Fejlesztô Ügynökség
Kft. az ismert francia-kanadai IT megoldásszál
lí
tó
cég, az ADVANTYS partnereként kizárólagos magyar
országi forgalmazója a WorkflowGen termékcsalád
nak.
Az 1995-ben alapított Advantys magas hozzáadott
értékû megoldásait jelenleg a világ számos pontján,
sok nyelven, több száz elégedett vállalat és szervezet
használja.
Az Advantys a Workflow Management Coalition
(WfMC) alapító tagjaként is következetesen az iparág
nemzetközi szabványaihoz igazítja megoldásait, így
hosszútávon is a legkorszerûbb, legértékállóbb meg
ol
dást biztosítja partnerei, felhasználói részére. Az

Advantys 2012-ben bevizsgáltatta az 5.5-ös verziót a
Technology Evaluation Centerben (Business Process
Management termék kategóriában). A több száz
kritériumra kiterjedô vizsgálati eredmények is alátámasztják, hogy a WorkflowGen egyike a világ
vezetô nagyvállalati Business Process
Management/Workflow rendszereinek.

EasTron Kereskedelmi és Fejlesztõ Ügynökség
H-1134 Budapest, Váci út 49.
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Partnerünk az Advantys

A WorkflowGen v 5.5 az amerikai Technology Evaluation Center által bevizsgált termék

