
 

 

Infor10 ERP Business
Úkolem workflow je podpořit firemní procesy. Možnosti jsou široké od prostého předávání zpráv, automatizované 

kontroly, schvalování vytvořených dat či jejich aktualizace. Systém Workflow je nyní součástí Infor

(SyteLine) verze 8. 

Snadná instalace bez dodatečných nákladů

Není vyžadován delší čas na instalaci systému z důvodu workflow. Službu stačí zapnout a systém je připraven k 

použití. Posílání zpráv není závislé na použití externího poštovního serveru.

Použití dle potřeb uživatelů 

Pokud uživatelé chtějí oddělit zprávy SyteLine od běžné pošty, použije se interní pošta v 

(SyteLine). 

Je-li preferován e-mail, pak stačí jakýkoliv běžný poštovní klient, jako například Outlook.

Využití kdekoliv v Infor10 ERP Business (

Workflow může automaticky reagovat na zadání či změnu dat na formuláři 

tak je možno akci spustit na tlačítko. Velkou výhodou je, že není třeba nic programovat. Vytvářet jednodušší workflow 

můžeme naučit Vašeho správce. 

Příklady použití Workflow 

• Zaeviduje-li Váš účetní příchozí platbu k zakázce, systém pošle příslušnému obchodníkovi zprávu. Zruší

objednávku, je automaticky informována výroba.

• Používáte schvalovací proces např. v reklamačním řízení? Posílejte zprávy osobám a oddělením dynamicky na 

základě rozhodnutí jednotlivých uživatelů 

pozáruční. 

• Je procesně dáno pravidelně kontrolovat některá data v systému na výskyt chyb. Zapomínají uživatele tyto 

kontroly provádět? Zabírá to příliš mnoho času? Zbavte této práce uživatele a nechte pravidelné kontroly na 

workflow. 

Zaujala Vás tato nabídka?  

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše

+420 776 797 584. 

Vzdělávací programWorkflow

Infor10 ERP Business Workflow (SyteLine) 
Úkolem workflow je podpořit firemní procesy. Možnosti jsou široké od prostého předávání zpráv, automatizované 

či jejich aktualizace. Systém Workflow je nyní součástí Infor

Snadná instalace bez dodatečných nákladů 

Není vyžadován delší čas na instalaci systému z důvodu workflow. Službu stačí zapnout a systém je připraven k 

í. Posílání zpráv není závislé na použití externího poštovního serveru. 

 

Pokud uživatelé chtějí oddělit zprávy SyteLine od běžné pošty, použije se interní pošta v Infor10

čí jakýkoliv běžný poštovní klient, jako například Outlook. 

Infor10 ERP Business (SyteLine) 

Workflow může automaticky reagovat na zadání či změnu dat na formuláři Infor10 ERP Business (

tko. Velkou výhodou je, že není třeba nic programovat. Vytvářet jednodušší workflow 

li Váš účetní příchozí platbu k zakázce, systém pošle příslušnému obchodníkovi zprávu. Zruší

bjednávku, je automaticky informována výroba. 

Používáte schvalovací proces např. v reklamačním řízení? Posílejte zprávy osobám a oddělením dynamicky na 

základě rozhodnutí jednotlivých uživatelů – vyřešení reklamace záruční má jiné kroky než vyřešení reklam

Je procesně dáno pravidelně kontrolovat některá data v systému na výskyt chyb. Zapomínají uživatele tyto 

kontroly provádět? Zabírá to příliš mnoho času? Zbavte této práce uživatele a nechte pravidelné kontroly na 

Pokud Vás tato nabídka oslovila, kontaktuje naše obchodní oddělení emailem obchod@iteuro.cz
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či jejich aktualizace. Systém Workflow je nyní součástí Infor10 ERP Business 

 

Není vyžadován delší čas na instalaci systému z důvodu workflow. Službu stačí zapnout a systém je připraven k 
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Business (SyteLine). Stejně 

tko. Velkou výhodou je, že není třeba nic programovat. Vytvářet jednodušší workflow 

li Váš účetní příchozí platbu k zakázce, systém pošle příslušnému obchodníkovi zprávu. Zruší-li zákazník 

Používáte schvalovací proces např. v reklamačním řízení? Posílejte zprávy osobám a oddělením dynamicky na 

vyřešení reklamace záruční má jiné kroky než vyřešení reklamace 

Je procesně dáno pravidelně kontrolovat některá data v systému na výskyt chyb. Zapomínají uživatele tyto 

kontroly provádět? Zabírá to příliš mnoho času? Zbavte této práce uživatele a nechte pravidelné kontroly na 

obchod@iteuro.cz či telefonem 


