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Již 3 naši zákazníci mají jednodušší schvalování
faktur díky nové možnosti zobrazování PDF dokumentů
přímo v úkolu. Po otevření schvalovacího úkolu se
automaticky pod informace o faktuře načte náhled
nascanované faktury, ve které může schvalovatel
listovat a zvětšovat ji.
Díky tomu nemusí pro její kontrolu soubor zbytečně
stahovat a otevírat, čímž ušetří čas i místo na disku.

Procesy pro GDPR ?

Funkcionalita zobrazování PDF je navíc obecná a jde
použít i v jakémkoliv jiném případě.
-AZN-

Ano! Připravili jsme pro vás řešení těchto navzájem provázaných oblastí:
» Agendy - evidence záznamů
o zpracování osobních a citlivých údajů.
» Registr rizik - náběr, kategorizace, analýza dopadu,
návrh, realizace a následná kontrola přijatých opatření,
pravidelné revize rizika.
» Incidenty - pokrytí životního cyklu každého
identifikovaného incidentu.
» Žádosti o uplatnění práv subjektů údajů. Zdrojem
žádosti může být specializovaná aplikace, webový formulář, e-mail nebo mohou být
žádosti zakládány ručně.
» Správa (interních) souhlasů řeší definici a formulaci požadovaného souhlasu,
identifikaci cílové skupiny a následné požádání o souhlas s využitím dat pro
definovaný účel.
» Správa životního cyklu řízených dokumentů a prokazatelné seznámení všech
povinných pracovníků s dokumentem.
Vždy máte garanci správného postupu. Aplikace hlídá všechny termíny. Systém si
automaticky vytváří auditní stopu, abyste kdykoliv mohli obhájit svůj postup.
Více na www.cz-gdpr.eu

Využití dynamických formulářů
Po dlouhém vývoji a testování Vám představujeme možnost využití
dynamických formulářů při řešení úkolů.
Uživateli se tak dynamicky mění počet proměnných, jejich povinnost ke
čtení, zápisu, či povinnému zápisu podle zvolených hodnot v ostatních
proměnných daného úkolu. Díky této funkcionalitě jsme pro Vás schopni
vytvářet výrazně jednodušší šablony, omezit počet úkolů, kterými musí
uživatelé procházet a také zpříjemnit a zpřesnit celé workflow.
V dalších dílech newsletteru se budeme věnovat příkladům reálného
využití. Jak by se Vám líbilo zjistit informace o objednávce v úkolu zadání
faktury ihned, po výběru objednávky?
-MKR-

-VSI-

...co byste rádi do TASu implementovali Vy?
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