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BizSmart™ και διασφάλιση ποιότητας

Σελίδα 2

∆ιασφάλιση ποιότητας και διαχείριση ροής εργασιών
Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε παγκόσµιο επίπεδο έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι
η επιβίωσή τους είναι συνυφασµένη µε το συνεχή αγώνα βελτίωσης της ποιότητας και τη
µεγιστοποίηση της ικανοποίησης του τελικού πελάτη.
H ποιότητα αποτελεί τη µια από τις δύο πιο σηµαντικές µεταβλητές ανταγωνιστικότητας, αφού σε
συνδυασµό µε την τιµή προσδιορίζει την αξία που αγοράζει ο πελάτης. Η διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών που ικανοποιούν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας προϋποθέτουν την ύπαρξη και τη
συνεπή εκτέλεση προδιαγεγραµµένων διαδικασιών για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγή
τους. Το σύστηµα διαχείρισης ροής εργασιών BizSmart™ µπορεί να βοηθήσει όχι µόνο στην παραγωγή
και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και τη
µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας για τον πελάτη.

BizSmart™:
BizSmart™: ποιότητα µέσα από την αυτοµατοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών
Το BizSmart™ ορίζει και περιγράφει διαδικασίες, οι οποίες αποτελούνται από βήµατα, συσχετίσεις
υπεύθυνων εφαρµογής βηµάτων και συσχετίσεις εφαρµογών (εγγράφων, βάσεων δεδοµένων,
πληροφοριακών συστηµάτων, κλπ). Τοποθετεί στο κέντρο της οργάνωσης και λειτουργίας ενός
οργανισµού την έννοια της διαδικασίας και δηµιουργεί εκείνους τους µηχανισµούς και τις προϋποθέσεις
για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων/υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό
ενισχύει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών,
φέρνοντάς τους πάντα ένα βήµα πιο µπροστά από τον ανταγωνισµό.

Μηχανισµοί βελτίωσης της ποιότητας
Πιο συγκεκριµένα, τα πλεονεκτήµατα του BizSmart™ είναι τα ακόλουθα:
•

Οι διαδικασίες εκτελούνται µε προκαθορισµένο τρόπο, µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη
ταχύτητα και αξιοπιστία στο αποτέλεσµα. Οι διαδικασίες αποτυπώνονται ηλεκτρονικά και η ανάθεση
των εργασιών γίνεται κάθε φορά στον κατάλληλο εργασιακό ρόλο, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητά
του. Επίσης, επιτυγχάνεται συνεργασία και ανταλλαγή δεδοµένων µε όλους τους πόρους της
εταιρείας (λογισµικό και υλικό), καθώς και ολοκλήρωση των υπαρχόντων πληροφοριακών
συστηµάτων στα πλαίσια µιας ή περισσότερων διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι, οι
οποίοι ενηµερώνονται ανελλιπώς για τον κατάλογο των εργασιών που πρέπει να εκτελέσουν, έχουν
όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για να εκτελέσουν ένα βήµα της διαδικασίας. Μόλις
ολοκληρώσουν την εργασία τους, η διαδικασία δροµολογείται αυτόµατα στο επόµενο στάδιο, χωρίς
επιπλέον καθυστερήσεις. Το BizSmart™ συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας από 20%
έως 50% και στη µείωση των καθυστερήσεων από 30% έως 90% .

•

Πραγµατοποιείται έλεγχος για την αποδοτικότητα των διαδικασιών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά
την ολοκλήρωσή τους. Το BizSmart™ µε το υποσύστηµα BizSmart™ Process Administrator έχει ως
συστατικό του στοιχείο τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών, µε πληροφορίες ελέγχου και
µετρήσεων, χρήσιµες στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για τη διαρκή βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας και οργάνωσής τους.

•

Προτείνονται αλλαγές µε στόχο τη βελτιστοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών,
αποβλέποντας στη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη. Η ενσωµάτωση των αλλαγών
αυτών στο BizSmart™ είναι ελάχιστα δαπανηρή και χρονοβόρα, εφόσον το µόνο που απαιτείται
είναι η τροποποίηση του ορισµού των διαδικασιών, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εκπαίδευση του
προσωπικού.

•

To BizSmart™ υποστηρίζει την ενσωµάτωση των πελατών στις διαδικασίες που έχουν οριστεί για
την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγµα, διαδικασίες πελατών
µπορούν να προκαλούν την αυτόµατη εκκίνηση εσωτερικών διαδικασιών, γεγονός που επιβεβαιώνει
ότι οι απαιτήσεις των πελατών µπορούν να αξιοποιηθούν µε ιδανικό τρόπο.

•

Ο υπεύθυνος έργου (project manager) δίνει έµφαση στην αποδοτική τήρηση των διαδικασιών και
όχι στην τήρηση της γραφειοκρατίας, µιας και οι διαδικασίες έχουν αυτοµατοποιηθεί µε τη βοήθεια
του BizSmart™. Με άλλα λόγια, ο υπεύθυνος έργου δεν αναλώνεται στην εκχώρηση εργασιών
ρουτίνας, αλλά αντίθετα χρησιµοποιεί παραγωγικά το διαθέσιµο χρόνο του, σχεδιάζοντας
στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, µε τελικό στόχο τη µεγιστοποίηση της
ικανοποίησης του πελάτη και την ενίσχυση της πιστότητάς του (customer loyalty).

