Technology to inspire

Τεχνολογία Workflows
Με τα Workflows, το Clusters ξεπερνά τα όρια μιασ κακαρά οικονομικισ και ποςοτικισ διαχείριςθσ και
ςυνειςφζρει αποτελεςματικά ςτθν οργάνωςθ και ςτον ζλεγχο τθσ επιχείρθςθσ, κακϊσ αποτυπϊνει τισ
εςωτερικζσ τθσ διαδικαςίεσ και καταγράφει τθν χρονικι και ποιοτικι εξζλιξθ όλων των δραςτθριοτιτων
τθσ. Παράλλθλα, το Clusters γίνεται ζνα πολφτιμο εργαλείο για τον ςυντονιςμό και τον προγραμματιςμό
των ενδοεπιχειρθςιακϊν δραςτθριοτιτων και προωκεί τθν ςυνεργαςία και τθ ςυμμετοχι των
εργαηομζνων ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ.
Ολα τα αντικείμενα του Clusters (πελάτεσ/προμθκευτζσ, είδθ, ζργα, κζντρα κόςτουσ, τράπεηεσ, πόροι,
προςωπικό, παραςτατικά, ευκαιρίεσ-προςφορζσ, ςυμβάςεισ κλπ) διζπονται από workflows, που
περιγράφουν τθν εξζλιξθ του αντικειμζνου από τθ ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ του. Ένα workflow
περιλαμβάνει:




Όλα τα ςτάδια – καταςτάςεισ – ςτισ οποίεσ μπορεί να βρίςκεται το αντικείμενο π.χ. εκκρεμζσ,
αποδεκτό, υλοποιθμζνο, απορριφκζν κλπ.
Όλεσ τισ δυνατζσ μεταβάςεισ από κατάςταςη ςε κατάςταςη του αντικειμζνου π.χ αποδοχι,
υλοποίθςθ, απόρριψθ κλπ.
Απαραίτθτα δικαιώματα χρηςτών για κάκε μετάβαςθ, ανάλογα με τουσ ρόλουσ που τουσ ζχει
κακορίςει θ επιχείρθςθ.

Follow-ups
Με τθν καταχϊριςθ ενόσ follow-up πάνω ςε ζνα αντικείμενο, ο χριςτθσ μπορεί:





Να αλλάξει την κατάςταςη του αντικειμζνου, εφόςον φυςικά ο ρόλοσ του το επιτρζπει
Να αναθζςει το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο ςτον εαυτό του ι/και ςε κάποιον άλλον, ορίηοντάσ τον
ζτςι υπεφκυνο για το επόμενο βιμα
Να ςυμπληρώςει ςχόλια
Να μεταφορτώςει εξωτερικό αρχείο π.χ. pdf, jpg, xls, doc κλπ

Όταν ζνασ χριςτθσ καταχωρεί ζνα follow-up, το Clusters ςτζλνει αυτόματα ειδοποίηςη ςτουσ
εμπλεκόμενουσ με το περιεχόμενο αυτοφ. Κάκε χριςτθσ μπορεί να δει τισ ειδοποιιςεισ από follow-ups,
κακϊσ και τα αντικείμενα που του ζχουν ανατεκεί, ςτο προςωπικό του dashboard.

Με ηα workflows και ηα follow-ups ηος Clusters ενημεπώνεζηε άμεζα για κάθε επγαζία πος ζαρ
αναηίθεηαι, μοιπάζεζηε με ηοςρ ζςνεπγάηερ ζαρ σπήζιμερ ζσεηικέρ πληποθοπίερ για ηην ςλοποίηζή
ηηρ και ελέγσεηε σπονικά και ποιοηικά ηην εξέλιξή ηηρ.
Αμεζόηεπη πληποθόπηζη, καλύηεπη οπγάνωζη, μεγαλύηεπη απόδοζη!
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Ανάκεςθ

Ειδοποίθςθ

• κατάςταςθ: εκκρεμισ
αποδοχι

Ανάκεςθ

Χριςτεσ

Ειδοποίθςθ

επίλυςθ

Ανάκεςθ

Ειδοποίθςθ

ζλεγχοσ

• ρόλοι: ςυντάκτθσ

Σχόλια

• κατάςταςθ: αποδεκτι
• ρόλοι: εκτελεςτισ Σχόλια

• κατάςταςθ: υλοποιθμζνθ
• ρόλοι: ςυντάκτθσ Σχόλια

Workflows & Follow-ups

Προςωπικό dashboard: Ειδοποιήςεισ & Μου ανατζθηκαν
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Παράδειγμα απλοφ workflow προςφοράσ

Ασ υποκζςουμε ότι ζνασ πελάτθσ ςασ ηθτά μια προςφορά.
Σε ζνα χειρόγραφο ςφςτημα, ςθμειϊνετε τα δεδομζνα του πελάτθ ςτο χαρτί, πλθροφορείτε τουσ
πωλθτζσ να ετοιμάςουν μια προςφορά, γράφετε μια υπενκφμιςθ για follow up τθσ προςφοράσ,
μιλάτε με τουσ πωλθτζσ, ελζγχετε τθν προςφορά και τθ ςτζλνετε ςτον πελάτθ ενϊ πρζπει να
κυμάςτε να επικοινωνιςτε με το πελάτθ για τθν αποδοχι τθσ.
Με τα workflows αυτι θ διαδικαςία γίνεται από το Clusters.
1. Ειςάγετε μια νζα ευκαιρία (προςφορά) ςτον πελάτθ. Η προςφορά είναι ςε κατάςταςη
εκκρεμήσ.
2. Ειςάγετε το πρϊτο follow-up πάνω ςτθν προςφορά για να ςυμπλθρϊνετε ςχόλια με
λεπτομζρειεσ για τθν προετοιμαςία τθσ προςφοράσ και τθν αναθζτετε ςε ζναν πωλθτι. Ο
πωλθτισ λαμβάνει τθν ειδοποίηςη ςτο προςωπικό dashboard του και τθν βλζπει και ςτθ λίςτα
Μου ανατζθηκαν.
3. Η προςφορά είναι ζτοιμη, ο πωλθτισ επιβεβαιϊνει τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςφοράσ
ειςάγοντασ ζνα νζο follow-up με ςχόλιο π.χ. “Προςφορά ζτοιμθ, ζλεγχοσ και αποςτολι ςε
πελάτθ!” και τθν αναθζτει πίςω ςε ςάσ. Αν κζλει, μπορεί να κάνει upload του αρχείου τησ
προςφοράσ. Νζα ειδοποίηςη εμφανίηεται ςτο προςωπικό ςασ dashboard ότι θ προςφορά
είναι ζτοιμθ με υπενκφμιςθ να ςταλεί και πλεόν τθν βλζπετε και ςτθ δικι ςασ λίςτα Μου
ανατζθηκαν. Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο και να ελζγξετε τθν προςφορά.
4. Στζλνετε την προςφορά με email ςτον πελάτθ και ενθμερϊνετε το ςφςτθμα για τθν ενζργεια
αυτι με ζνα νζο follow-up κι αντίςτοιχο ςχόλιο
5. Ο πελάτησ αποδζχεται τθν προςφορά. Καταγράφετε το γεγονόσ με νζο follow-up κι
αντίςτοιχο ςχόλιο. Αλλάηετε τθν κατάςταςθ τθσ προςφορασ ςε αποδεκτή και τθν αναθζτετε
ςτον υπεφκυνο που κα αναλάβει τθν παράδοςθ.
Σημαντικό: Το Clusters κρατάει το ιςτορικό όλων των follow-ups που ζχουν ςυμπλθρϊςει οι
εμπλεκόμενοι για τθ ςυγκεκριμζνθ προςφορά.
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