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Hvad er iFlow?

Sådan kommer I, i gang med effektivisering og automatisering.

iFlow er et overskueligt workflow system, der indenfor ganske kort tid gør jeres
forretningsprocesser mere gennemskuelige, smidige og sikre.
Gennem effektivisering og automatisering af manuelle arbejdsprocesser, bliver
jeres forretning i stand til at skabe mere kundeværdi, ligesom virksomheden
sikres i forhold til forandringer og fremtidig vækst.

Hvad betyder iFlow for jeres forretning?
iFlow gør jeres hverdag langt mere overskuelig og struktureret, det skaber
sammenhæng og balance mellem virksomhedens strategi og KPI.
iFlow er et workflow-system og værktøj, som gør det muligt for jeres virksomhed at designe, dokumentere og automatisere jeres arbejdsprocesser, gennem
en simpel og overskuelig brugergrænseflade. Det betyder først og fremmest, at
jeres arbejdsprocesser bliver mere gennemskuelige, ligesom gennemløbstider
og manuelle fejl reduceres.
iFlow skaber overskud og overblik i hverdagen, for såvel medarbejdere som
beslutningstagere, systemet sætter disse i stand til at reagere hurtigt, såfremt
der opstår uforudsete eller utilsigtede hændelser. Samtidig betyder en automatisering af manuelle og tidskrævende arbejdsprocesser, at jeres medarbejdere får mere tid og fokus på aktiviteter, som er direkte værdiskabende for
jeres kunder.
En fordel ved iFlow er, at det er et platformuafhængigt workflow-system, som
kan integreres let og hurtigt med jeres eksisterende IT-systemer. Derudover
tilbydes iFlow, til en yderst konkurrencedygtig pris, hvorfor I vil opleve en kort
tidshorisont på Return on Investment.
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Kender og forstår I alle jeres arbejdsprocesser? Har I mange manuelle og tidskrævende arbejdsgange, som fjerner fokus og tid fra andre vigtigere og mere
værdiskabende opgaver?
Dette er blot et par af de indledende spørgsmål vi vil stille jer. På et møde vil vi
tage udgangspunkt i jeres forretning, her og nu, samt de forventninger I har til
fremtiden. Sammen analyserer vi jeres forretning og ser på, hvor I med fordel
kan implementere iFlow.
Træffes der beslutning om at igangsætte implementering af iFlow, leverer vi en
end-to-end løsning, så I oplever tryghed og kvalitet igennem hele integrationsprocessen.

6 rigtig gode grunde til at I vælger iFlow
•

I ønsker at opnå en mere effektiv, gennemskuelig og fleksibel forretning.

•

I ønsker at geare jeres forretning, så det er muligt at forfølge fremtidige
muligheder og imødekomme vækst.

•

I ønsker at få mere tid til at fokusere på opgaver, der skaber direkte værdi
for jeres kunder og forretning.

•

I ønsker et domæneuafhængigt workflow-system, der sætter jer i stand til
at automatisere netop de arbejdsprocesser, der giver bedst mening for
jeres setup og forretning.

•

I ønsker et overskueligt workflow-system, der let og hurtigt kan integreres i
jeres eksisterende IT-landskab.

•

I ønsker at opleve synlige og hurtige resultater, i form af procesoptimering
og en rentabel investering.

