Kako usmerjati
in prilagajati
poslovanje v času
hitrih sprememb?

Umetnost učinkovitih rešitev

Ugotavljate, da vaš način ni najbolj pravi,
pa ne veste natančno, kaj je pravzaprav
tisto, kar ni dobro?
Veste, kaj je treba spremeniti, pa nekako
ne znate začeti?
Morda potrebujete učinkovito, integrirano
informacijsko podporo?

BiArt je rešitev, ki združuje strokovno znanje,
dolgoletne izkušnje in učinkovito informacijsko
podporo poslovnim procesom v podjetjih.

BiArt vam prinaša naslednje prednosti:
izboljšali in optimizirali boste obstoječe poslovne
procese in prepoznali nove, skrajšali boste čas
dokumentiranja procesov
bolje boste razumeli pomen posameznih nalog,
aktivnosti in procesov
učinkovito boste izvajali procese in merili njihove
učinke
prepoznali boste svoje močne in šibke strani ter na
podlagi spoznanj hitreje uvajali spremembe
učinkovito boste podprli in obvladovali še tako obsežno
poslovno dokumentacijo
učinkovito boste pripravljali in vodili sestanke,
dodeljene naloge in ukrepe ter spremljali njihovo
realizacijo
izboljšali boste notranjo komunikacijo in informiranost
vzpostavili boste učinkovitejšo notranjo organizacijo in
si zagotovili osnovo za boljše vodenje in upravljanje
jasno boste prepoznali »dobro prakso« vaše
organizacije in jo uporabili pri vaši promociji

Reference nove generacije BiArt:
Comland d.o.o. Geoplin plinovodi d.o.o. Klima Belehar d.o.o.
Komunala Kranj d.o.o. Minerva d.o.o. Mapis d.o.o.
Kovinoplastika Piskar d.o.o. Marmor Hotavlje d.o.o. Salus d.d.
Simt d.o.o. Snaga d.o.o. Tinex d.o.o. Varnost Vič d.o.o.
Strokovno svetovanje več kot 85 strankam doma in v tujini.
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INFORMACIJSKI PORTAL BiArt
BiArt je preizkušena rešitev, primerna za vse organizacije, ne
glede na to, s kolikšno količino informacij upravljajo. Rešitev je že
tretja generacija programske opreme, ki združuje :

Družina programske opreme v informacijskem portalu BiArt
vključuje integrirane module:

BiArt ISO

osnovni modul za podporo različnim
standardom ter upravljanju procesov

najboljše s področij dokumentnih sistemov, sistemov za
obvladovanje vsebin, arhivskih sistemov, sistemov za
izvajanje procesov, poslovnih portalov in spletnih aplikacijskih
strežnikov

BiArt DM

številne dobre prakse in dolgoletne izkušnje strokovnjakov
BiArt na področju upravljanja kakovosti poslovanja,
standardov ter odličnosti poslovanja

BiArt BPM

modul za obvladovanje dokumentov in
vsebin

modul za izvajanje in merjenje
procesov na osnovi standarda BPMN

Rešitev je enostavna in primerna za:
vodstvo in vodilne delavce
strokovnjake s področja standardov in specialiste za kakovost
v poslovanju
lastnike procesov
projektne time BPM, projektne menedžerje
vse zaposlene

BiArt je spletna rešitev, razvita v objektni tehnologiji na osnovi dinamičnega, objektnega programskega jezika Smalltalk. Zasnova in
arhitektura temelji na:

bogati funkcionalni podpori

prilagodljivosti in širokih možnostih nadgrajevanja

modularnosti in integralnosti rešitve

podpori večjezičnosti na mednarodnih trgih

Možnost nakupa ali gostovanja programske rešitve BiArt na našem strežniku.

www.biart.si
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načrtovanja in upravljanja dokumentnih sistemov

PROFESIONALNE STORITVE
Strokovni tim BiArt ima dolgoletne izkušnje pri svetovanju na
področju:

izobraževanja in usposabljanja s področja kakovosti
poslovanja, poslovne odličnosti in procesnega vodenja

uvajanja modela poslovne odličnosti (EFQM)
implementacije kazalcev uspešnosti (BSC)
kreativnosti in inovacij (Simplex)
priprave na uvedbo standarda ISO 9000 in drugih standardov
priprav za uvedbo standardov s področja varnosti
izvajanja notranje presoje
analize, načrtovanja, prenove in modeliranja poslovnih
procesov
izvajanja poslovnih procesov

Številne dobre prakse so nam omogočile razviti učinkovito metodologijo vodenja projektov s
področja prenove poslovnih procesov. Organizacijske, dokumentacijske in komunikacijske sheme
projektov učinkovito vodimo tudi s pomočjo programske opreme BiArt.
Ekspertna tehnična ekipa izvaja svetovanje na splošnem tehničnem področju v sklopu projektov implementacije
programske rešitve BiArt, predvsem v fazah analize in načrtovanja implementacije produkta.
Uporabnikom nudimo različne modele in nivoje uporabniške podpore, izobraževanja in usposabljanja.
Vzdrževanje programske opreme izvajamo preko oddaljenega dostopa.
Zagotavljamo stalen razvoj in izboljševanje funkcionalnosti programske rešitve BiArt.
BiArt partnerji:
Nets d.o.o., Kranj
Mlaška cesta 105
4000 Kranj
www.nets.si

info@biart.si

Eranova d.o.o.
Celovška 99b
1000 Ljubljana
www.eranova.si

Comland d.o.o.
Stegne 15
1000 Ljubljana
www.comland.si

www.biart.si

