QPR PROCESS DESIGNER
QPR ProcessDesigner je výkonný a snadno ovladatelný manažerský nástroj, který umožňuje provést všechny potřebné
činnosti související s procesním řízením, tj. modelovat, simulovat, analyzovat, dokumentovat, publikovat, komunikovat,
měřit a cíleně zdokonalovat firemní procesy. Je samostatnou součástí robustní sady QPR Suite, která jako celek pomáhá
k budování maximálně efektivních procesů a stabilní architektury každé organizace .
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Všichni pracovníci organizace mají prostřednictvím intranetu/internetu rychlý
personalizovaný přístup k procesnímu
modelu. Uživatel si může vždy aktuálně
zobrazit ty objekty, na kterých je zainteresován. Z modelu je možné kdykoliv

Nástroj ProcessDesigner je otevřený
nástroj, založený na standardní technologii Windows, podporující nejnovější
integrační standardy jako je XML. To
usnadňuje jeho integraci se stávající IT
infrastrukturou organizace. Otevřenost
nástroje umožňuje též využití rozdílných webových prohlížečů (Internet Ex-
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ván do českého jazyka. Jazykovou verzi
uživatelského rozhraní lze dynamicky
přepínat přímo za běhu aplikace. Samotný model lze také popisovat současně ve více jazykových verzích, mezi
nimiž lze také volně přecházet podle
potřeby.

Cenová dostupnost
Nástroj ProcessDesigner se vyznačuje
příznivým poměrem cena/výkon. Za
přijatelnou cenu nabízí komfort, který
se od nástroje této kategorie očekává.
Současně je jedním z mála nástrojů,
který nezahlcuje své uživatele přemírou
nadbytečné a v praxi nevyužitelné
funkcionality, což obvykle způsobuje,
že organizace platí i za funkce, které nikdy nevyužije. Rozsah podporované
funkcionality nástroje vychází z praktických zkušeností uživatelů.
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Technologie

Oblasti nasazení

Související nástroje

ProcessDesigner se vyznačuje vysokou

ProcessDesigner nachází využití pro

•
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regulačních opatření typu SOX, Basel II,

přístupových práv.

Solvency II nebo pro management rizik

Podrobnější popis nástrojů je možné
získat na adrese:
•

www.lbms.cz/Nastroje.

Související kurzy
•

Business analýza

•

Enterprise Architecture

•

Modelování procesů v BPMN

•

Procesní řízení

•

Řízení požadavků a změn

•

Základy řízení projektů

dle ISO 31000 a ve spolupráci s QPR
Metrics dle COSO ERM.
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