™

Pakiet produktów iGrafx
jest idealnym rozwiązaniem
dla organizacji
zaangażowanej w:
• Modelowanie
i analizy
przedsiębiorstwa
• Zarządzanie
procesami biznesowymi
• Architekturę
korporacyjną
• Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie Jakością

Solidna podstawa do doskonalenia procesów
Grafx® FlowCharter® to najpełniejsze i najłatwiejsze w obsłudze
dostępne na rynku narzędzie do analiz procesów biznesowych i ich
modelowania. Pomaga organizacjom zrozumieć i doskonalić procesy
biznesowe. Graficzna reprezentacja procesów pozwala ludziom łatwo
zrozumieć informacje i szybko skupić się na wąskich gardłach
problemach w procesie. Dużo bardziej solidny niż standardowe
produkty do tworzenia wykresów, iGrafx ® FlowCharter® jest
jednocześnie startowym narzędziem rodziny rozwiązań iGrafx
zapewniających doskonałość procesów biznesowych.

•

Zasymuluj swój świat i popraw jego efektywność
Grafx® Process™ to najłatwiej dostępne w pełni funkcjonalne, łatwe
w użyciu narzędzie do analizy procesów i symulacji. Jest tak
zaprojektowane, aby pomóc specjalistom zrozumieć i ulepszać swoje
procesy. iGrafx Process realizuje wszystkie funkcje w zawarte w
iGrafx® FlowCharter® plus zaawansowaną symulację procesów
biznesowych pozwalającą na dynamiczną analizę procesów.

•
•
•
•
•
•
•

Six Sigma
Zapewnienie wymagań
SOX
Lean
IT Governance
Plany ciągłości działana

Implementacje I
aktualizacje SAP®
Tworzenie Blueprint

Sprawdzony standard dla Six Sigma
iGrafx® Process™ for Six Sigma jest to najłatwiej dostępne w pełni
funkcjonalne, łatwe w użyciu narzędzie do analizy procesów
symulacji. Jest tak zaprojektowane, aby pomóc specjalistom Six
Sigma zrozumieć i ulepszać swoje procesy. iGrafx® Process™ for Six
Sigma realizuje wszystkie funkcje w zawarte w iGrafx ® FlowCharter®
iGrafx® Process ™ oraz zapewnia integrację z Minitab® i JMP® w celu
uruchomienia Rapid DOE, logowania wyników symulacji, jak również
innych funkcji.

Doskonałość od Strategii do Implementacji
iGrafx® Process™ for Enterprise Modeling to najbardziej
funkcjonalne, łatwe w użyciu narzędzie do modelowania
przedsiębiorstwa. Pomaga organizacjom zrozumieć i poprawić swoje
przedsiębiorstwo. iGrafx® Process™ for Enterprise Modeling zapewnia
wszystkie funkcje zawarte w iGrafx® Process™ i iGrafx® Process™ for
Six Sigma plus rozszerzenia dla kompleksowego modelowania
przedsiębiorstwa.

Potrzebują Państwo
szybkiego startu z
iGrafx?
Doskonałość procesów w środowisku SAP®
iGrafx® Process™ for SAP® jest najfunkcjonalniejszym, prostym
w obsłudze dostępnym narzędziem do analizy procesów i ich
symulacji, które mogą pomóc organizacjom zrozumieć i poprawić
swoje procesy w ramach SAP. iGrafx® Process™ for SAP zapewnia
wszystkie funkcje iGrafx® Process™ for Enterprise Modeling Plus
r
ozszerzenia dla środowiska SAP®

Nasi trenerzy i konsultanci pomogą
szybciej wykorzystać moc iGrafx.
Dalsze informacje na witrynie :
www.iGrafx.mgx.com.pl

Strategia, Uporządkowanie i Kontrola Przedsiębiorstwa
iGrafx® Enterprise Modeler® / iGrafx® Enterprise Central® to
narzędzia pomagające organizacji zachować zgodność procesów z jej
celami i strategiami.

Dalsze informacje:

iGrafx® Enterprise Central® jest repozytorium zapewniającym
najwyższy poziom współpracy korporacyjnej - zarządzanie wersjami,
dostępami, ryzykami, analizami, rozpowszechnianiem informacji,
obiektami i wszystkimi dokumentami dotyczącymi procesów.

www.iGrafx.mgx.com.pl

iGrafx® Enterprise Modeler® jest klientem iGrafx® Enterprise Central®.
Zaprojektowany dla użytkowników, którzy potrzebują możliwości do
stworzenia kompleksowych ram i modeli referencyjnych,
określających strategie, zagrożenia i cele oraz możliwości tworzenia
szczegółowych wielopłaszczyznowych raportów. iGrafx® Enterprise
Modeler® to najbardziej kompleksowy zestaw funkcjonalność dla
użytkowników iGrafx.

7585 SW Mohawk Street
Tualatin, OR 97062
USA

Siedziba głowna

Tel.: +1 503.404.6050
Fax: +1 503.691.2451
info@iGrafx.com
www.iGrafx.com
Siedziba EMEA

Centrum Inicjatyw doskonalenia procesów
iGrafx® Process Central® to serwerowe rozwiązanie pomagające
organizacjom być produktywniejszym i efektywniejszym w tworzeniu,
dokumentowaniu i komunikowaniu usprawnień procesów
biznesowych. Poprzez centralne repozytorium, iGrafx ® Process
Central® przechowuje, zarządza i dystrybuuje informację o wszystkich
inicjatywach związanych z procesami. iGrafx ® Process Central®
współpracuje z całą rodziną rozwiązań iGrafx zapewniających
doskonałość procesów.

Dr.-Johann-Heitzer-Str. 2
85757 Karlsfeld n. Munich
Niemcy
Tel.: +49 8131 3175 0
Fax: +49 8131 3175 101
info.de@iGrafx.com
www.iGrafx.de
Przedstawicielstwa
w 19 krajach:

-

Dashboardy i Karty wyników dla kompleksowej
Kontroli i Monitorowania przedsiębiorstwa
iGrafx® Performance Central ™ identyfikuje problemy i zagadnienia,
zanim zrobią to klienci. Tworząc działające w czasie rzeczywistym okno
do stanu procesów firmy pozwalają badać zachowanie się procesu
i jego efektywność operacyjną. Dzięki temu organizacja szybko
i skutecznie reaguje i zapewnia optymalną wydajność. Przypisane do
Strategii biznesowych iGrafx® Performance Central ™ prezentuje
graficzne panele i karty wyników pozwalające się skupić na znaczących
miernikach tam, gdzie jest to najważniejszym dla firmy.

Enabling Process Excellence.™
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