
Do Smart. 
Work lean. 
Use bixbit.

Dokumentumkezelés

    Workflow

Csoportmunka

Feladatkezelés



A bixbit 
bemutatkozik
A bixbit egy kategóriateremtő alkalmazás a dinamikus 
növekedés támogatására. Az átlátható, kontrollált 
folyamatok egyetlen okos felületen biztosítják a 
munkatársak hatékony együttműködését.

A rendszer 4 kulcsterületet integrál egyetlen intelligens, akár 
webről elérhető felületen:

• Dokumentumkezelés 
Ahol a dokumentumkezelés gyors és eredményes. 
Változáskövetés, jóváhagyás és visszakereshetőség 
egyszerűen, egyetlen felületen.

• Workflowkezelés
Megoldás a komplex folyamatokra a szervezet 
átlátható működése érdekében, ahol a 
nyomonkövethetőség és az ellenőrzés is garantált.

• Csoportmunka
Az agilis csoportmunka nélkülözhetetlen eszköze, 
ami egyszerre egyedi, mégis kollektív.   Belső 
kommunikáció egyetlen platformon – felesleges 
e-mailek, értekezletek és telefonhívások nélkül.

• Feladatkezelés 
Egyszerűvé teszi, ami máshol bonyolult. Precíz 
határidő-kezelés, könnyedén delegálható és 
ellenőrizhető feladatvégzés az egyre ambiciózusabb 
célok eléréséhez.

A bixbit a lean office szemléletet ülteti át a gyakorlatba, így a 
rendszer központi elemét képező okos falon valósul meg a just 
in time alapú kiszolgálás: az érintettek számára a munkájukhoz 
aktuálisan szükséges, releváns információk mindig a megfelelő 
időpontban elérhetők.



Vajon az Ön 
vállalata érintett? 
10 pontban gyűjtöttük össze a vállalatok operatív 
működése során felmerülő leggyakoribb problémákat. 
Ezek a szervezet méretével, illetve növekedésével 
párhuzamosan egyre erőteljesebben és gyakrabban 
tapasztalhatók.

A hatékony kommunikáció megteremtése egyre 
nagyobb kihívást jelent.

A döntési folyamat lelassul, az innovációs készség 
csökken. 

A dokumentumok nem találhatók akkor, amikor 
szükség lenne rájuk.

Rendszeresek a hosszas e-mail váltások, csökken a 
szervezeti hatékonyság.

Az új kollégák, illetve a szabadságról visszaérkezők 
lassan tudják felvenni a ritmust.

Nehézkes az együttműködés a munkacsoportokon 
belül, illetve a telephelyek között.

Nem mindenki tudja, hogy mi a dolga, aktuális 
feladata.

A cég működését befolyásoló feladatok státusza 
nehézkesen ellenőrizhető.

Egyre több idő megy el 
adminisztrációra.

Szervezeten belül sok a félreértés, egymásra 
mutogatás.

A bixbit a fenti problémák mindegyikére megnyugtató megoldást 
ad - szerteágazó szolgáltatásai és kézenfekvő használata révén 
iparágtól és vállalaton belüli funkcionális területtől függetlenül 
használható.
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Dokumentumkezelés
Less search, more 
success

Vállalati dokumentumok 1 helyen, biztonságban: a 
dokumentumtárban tetszőleges információ – dokumentum, prezentáció, 
videó, kép – egy helyen megosztható, tárolható, ezek a későbbiekben, 
a megfelelő jogosultságok birtokában bárki számára visszakereshetők, 
hozzáférhetők, szerkeszthetők. 

A dokumentum teljes életútja végigkövethető: a rendszer biz-
tosítja, hogy egy dokumentummal kapcsolatos összes esemény – 
véleményezés, jóváhagyás, verziók, sablonok – egy helyen, strukturáltan 
bármikor elérhető legyen. A verziókövetésnek köszönhetően mindenki 
a legfrissebb dokumentummal dolgozhat, ugyanakkor a korábbi változa-
tok is bármikor elérhetők. 

Gyors keresés, biztos találat: az egyedi címkék (metaadatok) 
segítségével a dokumentumtárban számos szempont szerint kereshet, 
a Full Text Search segítségével még az iratok tartalmában is.

Fő funkciók:

• Dokumentummegosztás
• Teljes verziókövetés
• Kereshető dokumentumtár
• Dokumentumok összekapcsolása
• Dokumentum életpálya-követés

Workflowkezelés
Get ready for 
automated effectiveness

Automatizált vállalati munkafolyamatok: a munkafolyamatok 
paraméterezésének és grafikus megjelenítésének segítségével a 
működés könnyedén szabályozható, automatizálható és kontrollálható. 
Így a munkatársak gyorsabban, hatékonyabban, kevesebb 
adminisztrációval végezhetik napi feladataikat.

Átláthatóságra hangolva: a munkafolyamatok során a résztvevők 
és az adott folyamat vezetője egyaránt látja a pillanatnyi státuszt és a 
folyamaton aktuálisan tevékenykedőket. 

Vizualizált workflow: a rendszerben tárolt munkafolyamatok a diagram 
nézet segítségével vizuálisan is megjeleníthetők és áttekinthetők, így 
minden lépésnél látható, hogy ki a feladatvégző, és az egyes feladatok 
hogyan követik egymást.

Fő funkciók:

• Dokumentum alapú munkafolyamatok automatizálása
• Humán folyamat automatizálása
• Grafikus megjelenítés
• Workflow nyomon követése

A bixbit a vállalatok sikeres működésének négy kritikus területét fogja össze egyetlen 
áttekinthető „smart” felületen, ezzel biztosítva, hogy az egyének, munkacsoportok, 
divíziók, telephelyek és így a teljes vállalat a hatékonyabb és eredményesebb szervezeti 
működéssel pozícióját javíthassa.

Hogyan működik?



Csoportmunka
Limitless collaboration. 
Without e-mail.

Mindenki képben lesz: a bixbit a hozzászólások, illetve az ötletek és 
fájlok megosztása révén természetessé, a mobilelérésnek köszönhetően 
pedig helytől függetlenné teszi a munkatársak sikeres együttműködését. 
Senkinél nem akadnak el fontos információk, láthatóvá válik, hogy ki min 
dolgozik, melyik projekt hogyan halad.

Minden egy felületen: nincs szükség több rendszer használatának 
elsajátítására, egyetlen szoftver segítségével, egyetlen felületen 
kezelhetők a dokumentumok, információk. A bixbit rugalmas keretet 
biztosít a hatékony közös munkavégzéshez.

Valós idejű beszélgetések: valós idejű beszélgetések kezdeményezhetők 
bármely munkatárssal, egymástól több száz kilométerre is. A belső 
kommunikáció egyetlen platformra terelődik, nincs szükség hosszas 
e-mail váltásokra, találkozókra az új ötletek és lehetőségek feltárásához, 
a döntések előkészítéséhez.

Fő funkciók:

• Intelligens fal
• Topikok/munkacsoportok kezelése
• Topikhoz kapcsolt dokumentumok, feladatok, munkafolyamatok
• Hírmegosztás és hozzászólás
• Online kommunikáció, chat
• Új alkalmazottak bevonása

Feladatkezelés
Delegate. Do. Control.

Nincs elmaradt feladat: a rendszer lehetőséget biztosít feladatok 
kiosztására és fogadására, nem kell a teendőket fejben tartani vagy 
lejegyzetelni. 

Mindenki tudja, hogy mi a dolga: nincs szükség a feladatok keresésére, 
a feladat magától megtalálja a végrehajtóját. A kiosztott, illetve mástól 
kapott feladatokról azonnali státuszjelentés kérhető le, nem kell a 
kollégáktól riportokat kérni ahhoz, hogy lássuk, hol tartunk az egyes 
feladatokkal.

Automatikus figyelmeztetők: nem kell többé amiatt aggódni, 
hogy valami elfelejtődik. A felhasználók maguk állíthatják be, milyen 
változásokról kérnek értesítést, így csökkenthető a felesleges e-mailek 
száma. Az értesítések tetszőlegesen hozzárendelhetők a feladatokhoz, 
melyek a kritikus határidőkre figyelmeztetnek. 

Fő funkciók:

• Feladatkiosztás és -elfogadás
• Egyéni és csoportfeladat kezelése
• Feladat- és dokumentumpárosítás
• Automatikus emlékeztetők
• Feladatok listázása
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Ismerje meg, hogyan segíti 
a bixbit a funkcionális területek 
munkáját!

Menedzsment
A vezetők bármikor betekinthetnek a hozzájuk tartozó projektekbe, ellenőrizhetővé válik a 
vállalati működés. A vezetői riportok segítségével mérhető lesz a szervezet hatékonysága. 
Mivel elérhetővé válnak a legfrissebb információk, a munkatársak a tényleges feladataikkal 
tudnak foglalkozni, csökken az adminisztrációs leterheltségből adódó frusztráció. 

• Projektmenedzsment
• Átlátható, kontrollálható folyamatok
• Csökkenő adminisztráció
• Vezetői riportok

Értékesítés és marketing
Az értékesítés számára az első találkozótól a szerződés aláírásáig a teljes folyamat 
követhető. Nincs több elakadt ajánlat, jóváhagyatlan szerződésterv, a rendszer ugyanis 
a hozzárendelt határidők és résztvevők révén biztosítja a folyamat átláthatóságát és 
nyomonkövethetőségét.  Ugyancsak követhetővé válnak a marketing beszerzési folyamatai, 
minden kampánnyal kapcsolatos információ megosztható. A termékbevezetésekhez társított 
marketingkampányok véleményezése, jóváhagyása, riportálása is egyszerűsödik. 

• Ajánlatadási folyamat támogatása
• Információgyűjtés
• Marketingbeszerzések nyomon követése
• Marketingtervek véleményeztetése, jóváhagyása

Gyártás
A rendszerben kezelhetők a termékfejlesztési és bevezetési projektek, ezenkívül a gyártás-
előkészítéshez kapcsolódó teljes dokumentáció. Egyszerűsödik a beszállítókkal történő 
kapcsolattartás, valamint a logisztikai rendszer működtetése (fuvarokmányok, csomagjegyek 
kezelése), a mobilhozzáférésnek köszönhetően mindez helytől függetlenül.

• Gyártás-előkészítési folyamatok kezelése
• Gyártási, minőségbiztosítási dokumentumkezelés
• Beszállítói kapcsolattartás
• Logisztikai dokumentumkezelés

Pénzügy
Nincs több elveszett, kifizetetlen számla és elkallódott szerződés. A szállítóktól, partnerektől, 
ügyfelektől érkező számlák egy helyen nyilvántarthatók, a jóváhagyási procedúrát a rendszer 
kapcsolódó folyamatai támogatják, ezáltal biztosítva a pénzügyi határidők teljesítését. A bixbit 
könnyedén megbirkózik az e-számlákkal, valamint az ajánlatok és szerződések kezelését, 
jóváhagyását is támogatja.

• Számlakezelés és -jóváhagyás
• Szerződés-nyilvántartás
• E-számla kezelése
• Ajánlatok kezelése



Emberi erőforrás
Gyorsabbá teszi a jelentkezési-kiválasztási folyamat adminisztrációját (jóváhagyások 
kezelése, pályázatok nyilvántartása, eredmények megosztása, stb.). Az újonnan felvett 
kollégák könnyebben ismerhetik meg a szervezetet és őket is könnyebben megismerik, 
ezáltal felgyorsul az új munkatársak integrálása, hamarabb válnak a csapat aktív 
részesévé. Egyszerűsödik a belső és külső tréningek szervezése, a dolgozókkal kapcsolatos 
nyilvántartások kezelése, valamint a szabadságkérelmezés folyamata is. 

• Dolgozók beléptetése, kiléptetése
• Munkáltatói nyilvántartások kezelése
• Szabadságolási folyamat támogatása
• Belső hírlevelek működtetése

Informatika
Az informatikai részleg számára egyszerűsödik az IT infrastruktúra üzemeltetési folyamata. A 
rendszerben belső és külső helpdesk funkció alakítható ki, melynek segítségével kezelhetővé 
válnak az informatikai problémák és fejlesztési igények. Az új munkaerő belépésekor egyetlen 
helyen kell jogosultságot beállítani a vállalati információkhoz való hozzáféréshez.

• Helpdesk funkció kialakítása
• IT infrastruktúra menedzselése
• Informatikai igények feltérképezése
• Jogosultságkezelés

Irodavezetés
A nagyobb volumenű beszerzések is egyszerűen menedzselhetők, a teljes folyamat átlátható. 
Minden szerződés, számla és hozzá kapcsolódó dokumentum tárolható és visszakereshető, 
a beérkező és kimenő levelek szintén nyilvántarthatók, nyomon követhetők. 

• Komplex beszerzésmenedzsment
• Szerződések nyilvántartása
• Iratok digitalizálása
• Levelek nyilvántartása
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Többet szeretne megtudni,
kipróbálná?
A bixbit többféle konstrukcióban is elérhető. Vegye fel velünk a kapcsolatot, munkatár-
saink minden kérdésére választ adnak! 

info@thebixbit.hu

www.thebixbit.hu

Miért érdemes a bixbitet 
használni? 

Egyszerűség: miközben megoldásunk komplex folyamatokat, feladatokat, információkat és kapcsolatokat 
kezel, felépítése és használata kézenfekvő, a kollégák beosztásától függetlenül gyorsan elsajátítható. 
Használatához nincs szükség informatikus segítségére.

4in1: a sikeres működéshez elengedhetetlen négy területet – dokumentumkezelés, csoportmunka, 
feladatkezelés, munkafolyamatok – integráltuk egyetlen szoftverbe.

Platformfüggetlen: a bixbit ugyanolyan könnyen és problémamentesen használható tabletről és 
mobiltelefonról, mint asztali számítógépről vagy notebookról. 

Felhőalapú: az Amazon.com nagy megbízhatóságú, titkosított szerverein elérhető bixbit üzemeltetéséhez 
nincs szükség saját informatikusra és IT infrastruktúrára, így komoly beruházásra sem. 
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