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BizSmart™  
Μελέτη Περίπτωσης:  
∆υνάµεις Ασφάλειας 
και Άµυνας 

Το BizSmart™ αποτελεί το καταλληλότερο εργαλείο για 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να βελτιώσουν την οργάνωση, 

την τυποποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

διαδικασιών τους, µέσα από τη σύνθεση: ροής εργασιών, 

ανθρώπων και εξωτερικών εφαρµογών. 
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Σελίδα 2 BizSmart™: Αυτοµατοποίηση διαδικασιών σε δυνάµεις ασφάλειας 

και άµυνας 

Οι απαιτήσεις ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία της αυτοµατοποίησης διαδικασιώνΟι απαιτήσεις ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία της αυτοµατοποίησης διαδικασιώνΟι απαιτήσεις ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία της αυτοµατοποίησης διαδικασιώνΟι απαιτήσεις ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή και η τεχνολογία της αυτοµατοποίησης διαδικασιών    

Το περιβάλλον και η απαιτήσεις ασφάλειας του 21ου αιώνα δηµιουργούν νέα δεδοµένα για τους οργανισµούς ασφάλειας και 
άµυνας. Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων µπορεί πλέον να επιτευχθεί αν η τεχνολογία τεθεί 
στην υπηρεσία των οργανισµών άµυνας και ασφάλειας.  

Το BizSmart™ είναι το κατάλληλο εργαλείο διαχείρισης ροής εργασιών, µε τη βοήθεια του οποίου ένας οργανισµός µπορεί να 
περιγράψει, εκτελέσει, διαχειριστεί και ελέγξει ένα µεγάλο εύρος διαδικασιών, τόσο διοικητικών, όσο και επιχειρησιακών.  

BizSmart™: BizSmart™: BizSmart™: BizSmart™: αυτοµατοποίηση διοικητικών διαδικασιώναυτοµατοποίηση διοικητικών διαδικασιώναυτοµατοποίηση διοικητικών διαδικασιώναυτοµατοποίηση διοικητικών διαδικασιών    

Παραδείγµατα διοικητικών διαδικασιών τα οποία µπορούν να αυτοµατοποιηθούν µε τη βοήθεια του BizSmart™ είναι τα 
ακόλουθα: 

• διαδικασία προµηθειών  

• επεξεργασία αιτηµάτων εκπαίδευσης και ταξιδιών 

• µεταθέσεις  

• προσλήψεις, στρατολόγηση κλπ 

∆ιαδικασία προµηθειών: το σύνολο των προβλεπόµενων ενεργειών αποτυπώνεται στο γραφικό περιβάλλον εργασίας του 
BizSmart™. Στη συνέχεια, τα βήµατα που απαρτίζουν την εκτέλεση της διαδικασίας θα πρέπει να συνδεθούν µε όλες τους 
αρµόδιους φορείς που συµµετέχουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας διαγωνισµού ή ανάθεσης. Το BizSmart™ παρέχει τη 
δυνατότητα στην αρµόδια διεύθυνση να έχει άµεση ενηµέρωση σχετικά µε το στάδιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
προµηθειών, καθώς επίσης και να επεµβαίνει στον τρόπο εκτέλεσης της διαδικασίας. Με τη βοήθεια του BizSmart™ οι 
χρονοβόρες εργασίες προµηθειών µπορούν να αντικατασταθούν µε απόλυτα αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες, βελτιώνοντας 
σε σηµαντικό βαθµό την αποδοτικότητα κόστους.   

Οι διοικητικές διαδικασίες στις υπηρεσίες ασφάλειας και άµυνας µπορεί να απαιτούν τη συλλογή και τη µεταφορά σε 
διαφορετικά γραφεία και διευθύνσεις ενός µεγάλου όγκου εγγράφων. Το BizSmart™ είναι το ιδανικό εργαλείο προκειµένου η 
κατάλληλη πληροφορία να δροµολογείται στον κατάλληλο εργασιακό ρόλο, την κατάλληλη στιγµή, χωρίς χρονικές 
καθυστερήσεις και λάθη, πάντα βάσει προδιαγεγραµµένων διαδικασιών.   

BizSmart™: BizSmart™: BizSmart™: BizSmart™: αυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιώναυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιώναυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιώναυτοµατοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών    

Παραδείγµατα επιχειρησιακών διαδικασιών τα οποία µπορούν να αυτοµατοποιηθούν µε τη βοήθεια του BizSmart™ είναι τα 
ακόλουθα: 

• διαδικασία συνεργασίας µονάδων (π.χ. διανοµή εγγράφων, µεταφορά εντολών, συγκέντρωση και διανοµή µηνυµάτων, 
κλπ)  

• διαδικασία οργάνωσης αντίδρασης µετά από εντοπισµό συµβάντος (π.χ. ενηµέρωση και συντονισµός δυνάµεων για 
αντιµετώπιση πυρκαγιάς, ή για έρευνα και διάσωση στρατιωτικού προσωπικού, πολιτών, κλπ) 

• τεχνική υποστήριξη (π.χ. αίτηµα για επιδιόρθωση βλάβης) 

∆ιαδικασία τεχνικής υποστήριξης: Οι χρήστες του BizSmart™ µπορούν να εκµεταλλευτούν µε βέλτιστο τρόπο ακόµα και 
δορυφορικά δίκτυα ή/και δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και συσκευές και να συµµετάσχουν στην εκτέλεση της διαδικασίας που 
έχει ήδη οριστεί και σχεδιαστεί στο BizSmart™ Process Designer, από οποιοδήποτε γεωγραφικό σηµείο και αν βρίσκονται. Για 
παράδειγµα, ο µηχανικός ενός οχήµατος που έχει παρουσιάσει βλάβη και βρίσκεται σε γεωγραφικά αποµονωµένο χώρο, 
µπορεί να εκκινήσει την προδιαγεγραµµένη διαδικασία επιδιόρθωσης της βλάβης και παραγγελίας υλικού, λαµβάνοντας και 
µεταφέροντας όλη την αναγκαία πληροφορία µε µηνύµατα, µέσω µιας δορυφορικής συσκευής τηλεφώνου (Iridium, 
Inmarsat) ή µέσω ενός GSM κινητού τηλεφώνου. Έτσι, άµεσα, µε µεγάλη ακρίβεια και ασφάλεια και σε ελάχιστο χρόνο, 
µπορούν να ενηµερωθούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, να δοθούν οδηγίες στα κατάλληλα άτοµα, να παραγγελθούν τα 
κατάλληλα υλικά από αποθήκες ή από προµηθευτές βάσει διαδικασίας και χωρίς καµία φωνητική επικοινωνία που µπορεί να 
είναι είτε ανασφαλής, είτε να προκαλεί σύγχυση, ή να µεταφέρει παραποιηµένη/εσφαλµένη πληροφόρηση, να χρήζει 
επιβεβαίωσης, κλπ. 


