
Kvalitet och översikt
Processkartläggning är en viktig del av ett levande kvalitetsarbe-
te vilket underlättas med det intiutiva ritverktyg som tillhanda-
hålls i Platina, processkartor skapas i ett processbibliotek som
stödjer subprocesser och versionshantering vilket förenklar och 
lägger grund för ökad försåelse, engagemang och organisations-
utveckling.

Platina Process Server är en serverkomponent som är helt 
integrerad med och på ett avsevärt sätt ökar nyttan på övriga 
delar som aktiveras i Platina som t.ex dokument- och ärende-
hantering.

Den HTML-baserade tredimensionella processkartan presen-
terar processtatus i realtid och låter användaren på ett helt nytt 
sätt följa processer i alla steg. Med Platina Process Server un-
derlättas alla former av kvalitetsrevisioner samtidigt som olika
former av processanalyser ger värdefullt stöd i förbättrings-
arbetet. Med den kraftfulla samlingen av fördefinierade och 
konfigurerbara funktioner kan automatisering ske av delar av 
eller i vissa fall till och med hela processer.

Om Formpipe
Formpipes programvaror hjälper organisationer att fånga, han-
tera, distribuera och sätta information i ett sammanhang. 

Sänkta kostnader, minimerad riskexponering och strukturerad 
information är vinster av att använda Formpipes produkter.

Kontakta oss
08-555 290 60 
info.se@formpipe.com
www.formpipe.com

Med Platina Process Server kan processer 
visualiseras, automatiseras och analyseras 
på ett integrerat sätt som tidigare inte varit 
möjligt.
Det kraftfulla och användarvänliga ritverktyget gör det enkelt 
att skapa professionella processvyer som sedan kan användas 
för att automatisera verksamheter i olika nivåer. Platina Process
Server ger även stöd för värdefull processanalys med möjlighet 
till information i realtid om aktuell process utifrån aspekter 
som effektivitet, ändamålsenlighet och flexibilitet.

Full kontroll över processen
Med Platina Process Server ges användaren möjlighet att
direkt, i ett modernt grafiskt webbgränssnitt, följa specifika
processer vilket snabbt ger en överskådlig presentation om 
aktiva processteg i en process.

Platina Process Server är en unik xml-baserad processmotor 
med användarvänligt gränssnitt och funktionalitet som gör 
det möjligt att hantera både interna objekt i Platina såväl som 
externa objekt eller processer i omvärldssystem.
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