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Η επιχειρηµατική ανάγκη
Τα σηµερινά έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης είναι υποχρεωµένα όχι µόνο να βρίσκονται κοντά στα
γεγονότα, αλλά και να είναι σε θέση να τα παρουσιάζουν στο αναγνωστικό κοινό χωρίς χρονικές
καθυστερήσεις, λάθη και παραλήψεις. Πιο κάτω, παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα
διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ της innovis µπορεί να συµβάλει στην αυτοµατοποιηµένη εκτέλεση της
διαδικασίας παραγωγής άρθρου, σε οίκο εκδόσεως περιοδικών.

Αυτοµατοποίηση διαδικασίας: περιγραφή, εξωτερικές webweb-based εφαρµογές
Η συγκεκριµένη διαδικασία παραγωγής άρθρου αποτελείται ενδεικτικά από τις εξής ενότητες βηµάτων:
Ανάθεση και Συγγραφή Άρθρου, Πρώτη ∆ιόρθωση, Τελική ∆ιόρθωση και Εκτύπωση. Η λύση της innovis
περιλαµβάνει την εγκατάσταση του BizSmart™, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ενός συνόλου process-based
Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Τευχών Περιοδικών και Άρθρων, τα οποία ολοκληρώνονται στο
BizSmart™.
Πιο συγκεκριµένα, η λύση της innovis περιέχει τα ακόλουθα:
•

Γραφική αποτύπωση της διαδικασίας παραγωγής άρθρου στο περιβάλλον εργασίας του BizSmart™
Process Designer.

•

Εύχρηστη υλοποίηση της διαδικασίας στο υποσύστηµα του BizSmart™ – BizSmart™ Web Client –
από όλους τους εµπλεκόµενους για τη σύνταξη του τεύχους του περιοδικού.

•

Αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαχείριση της εκτέλεσης των διαδικασιών µέσω του γραφικού
περιβάλλοντος εργασίας BizSmart™ Process Designer.

•

Web-based εφαρµογή για την εισαγωγή του περιεχοµένου των τευχών (Μήνας – Αριθµός Τεύχους,
∆οµή, Θέµατα, κλπ).

•

Web-based εφαρµογή για την ανάκτηση του πιο πάνω υλικού και την ανάθεσή του στα αντίστοιχα
εµπλεκόµενα µέρη (Συντάκτες, ∆ιορθωτές, κλπ), µε συγκεκριµένη ηµεροµηνία παράδοσης
(deadline).

Πλεονεκτήµατα από τη χρήση του BizSmart™
Τα οφέλη από την εγκατάσταση του BizSmart™ για την ηλεκτρονική αποτύπωση και αυτοµατοποίηση της
διαδικασίας παραγωγής άρθρου είναι τα ακόλουθα:
•

Η δυνατότητα συνεχούς πληροφόρησης του αρχισυντάκτη για την πορεία ολοκλήρωσης του τεύχους
ενός περιοδικού.

•

Η άµεση ειδοποίηση των συντακτών για αλλαγές που έχουν γίνει στα άρθρα τους.

•

Η ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη σύνταξη.

•

Η µείωση των καθυστερήσεων.

•

Η αύξηση της παραγωγικότητας των εµπλεκόµενων στην παραγωγή ενός άρθρου.

•

Η αποδοτική χρήση του ανθρώπινου δυναµικού.

•

Η δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων, χρήσιµων για την ουσιαστική βελτίωση της
αποδοτικότητας των εσωτερικών διαδικασιών του οργανισµού.

