Възможности на корпоративния
портал Битрикс24

Интранет, социални коммуникации
Работeн инструмент за управление на задачи, документи и
работно време в съчетание с добре известни от социалните
мрежи функционалности


„Activity Stream”
Единна интeрактивна лента на събитията в „Битрикс24”, която отразява всички изменения на корпоративния портал.


Мигновенни съобщения
Служебен месинджър.
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Обмен на съобщения

Отметка „Харесва ми”

В „Activity Stream” може да се напише
съобщение, да се адресира лично, до
няколко служители едновременно, до
конкретен отдел или до цялата организация.

Показва мнението на служителите,
влияе на рейтинга на публикацията
и файловете в нея, което при търсене
се отразява, като търсените документи се показават на първо място.


Фотогалерия


Видеоразговори


Много други
функционалности
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Управление
на задачи
и проекти







Автоматични отчети
за ефективност

Поставяне на задачи
към служителите

Следене на показателите
за отчетния период

Система за управление на задачи
и проекти с автоматични отчети
за ефективността на работата
на всеки служител, всеки отдел
и цялата фирма. Всеки служител
може самостоятелно да постави
задача на себе си или на своите
подчинени, да следи показателите
за отчетния период, да се стреми
да ги повишава и да бъде ефективен.

Project task counters coming soon

  June
Tasks

Board meeting
Shop for lamps
Order flowers
Order name cards
Order books
Marketing campaign draft
New ad campaign
Sales Team Group
High resolution banner printing
Sales reports for sales team group meeting
New summer banner
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List

Mon

Planner

1 July
Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Kanban Gantt
8 July

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Mon

Tue

Управление на документи



Бързо търсене на
файлове или съдържание
в библиотеките чрез
различни филтри.

Позволява да се организира специален
раздел за колективна работа с документи. Той може да включва неограничен брой библиотеки с документи за
различните работни групи, отдели и
потребители. В библиотеките работят
различни филтри за бързо търсене на
файлове или съдържание. При работа
с документи могат да се използват и
разработват различни бизнес процеси.
Всеки раздел или папка с документи се
прикачва в мрежов диск.
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Календари



Добавяне в категория
„любими“ за бърз достъп

Позволява визуализацията на всички фирмени графици и събития на едно място.
Може да се създават безброй много
календари за: оперативки, изложения,
събития в групи, персонални и други.
Към календара могат да се свържат
всички задачи, да се създават събития
с отчет на заетостта на участниците
и т.н. Най-важните календари могат да
се добавят в „любими” с цел бърз достъп
до тях.
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Екстранет
Използване на цялата функционалност на работните групи


Поставяне на задачи

Позволява на фирмата да осъществява
конфиденциална връзка с клиенти, доставчици, дистрибутори и други външни
потребители без достъп до вътрешнофирмената информация. Може да се
канят колеги от други фирми, с които
в екстранет да се работи над общи
проекти. Може да се използва цялата
функционалност на работните групи: по-

ставяне на задачи, обмен на съобщения,
планиране на срещи, обсъждане на проекти във форума или в „Activity Stream”,
споделяне на общи документи, поддържане на обща база знания, използване
на филтрите за лесно търсене и т.н.
Екстранет дава възможност за отдалечена поддръжка на клиентите, повишава
нивото на доверие в компанията.


Обмен на съобщения


Планиране на срещи


Споделяне на документи


Използване на филтри
за лесно търсене

7

Пълнофункционална CRM система
Идентифициране и управление на работата с потенциални
и съществуващи клиенти.
Това е удобен инструмент
за организиране на работата
на мениджърите, свързана
с управлението на продажбите
и комуникацията с клиенти.


Управление и планиране
на всички дейности с контактите,
компаниите, сделките и лидовете.
Поставяне на задачи, планиране
на срещи и телефонни обаждания,
изпращане на имейли и т.н.







Имейли

Вътрешен CRM каталог

Интеграция на CRM
с интернет магазин

Изпращане на групови имейли, писане на
имейл директно от интерфейса на CRM
и изпращане едновременно до много
адреси. Прикрепване на документи,
избор на файлове от компютъра или от
библиотеките на портала. Получаване
на нотификация за получен и прочетен
имейл.

Вградения каталог на стоки и услуги позволява да се извършват сделки в самата
CRM. В каталога могат да се създават
каквито и да е структури – вмъкването на раздели е неограничено. Могат да
се добавят стоки и да се организирт по
категории.

Възможност за установяване на връзка
на CRM с Битрикс24 интернет магазин,
което позволява заявките получени в
него да се обработват в CRM.
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Конструктор на филтри

Права на достъп и роли

позволява сортиране на списъците
със сделки, контакти, компании и други
CRM елементи.

Може много гъвкаво да се разпредели
достъпа до елементите на CRM между
служителите на компанията.

Sales funnel for deals

Deals in progress (by employee)





150

Отчети.
Фуния на продажбите

100
New: 65

CRM съдържа 9 типа отчети за анализ
на сделките и конструктор за создаване на нови отчети. С помощта на отчетите може да се оцени ефективността
на работа на търговските мениджъри,
да се изчисли обема на сделките по
контакти или компании, да се разбере
на какви стадии се намират сделките
и трябва ли да се коригира начина на
работа на търговския екип.



50

Create papers: 50

Employee 1

Employee 2

Employee 3

Invoice: 35
Number of deals in progress

Number of calls

In progress: 20

Number of meetings

Number of e-mails

Deal won: 5

Number of deals won



Бизнес процеси в CRM

Карта на клиента

обработката на Лидове и Сделки може
да се автоматизира с помощта на
бизнес процеси. В бизнес процесите
може да се включат всички възможни
действия свързани с елементите на
CRM: изпращане на имейл, определяне
на отговорник, поставяне на задача на
служител и т.н. Бизнес процеса може
автоматично да промени статуса на
елементите на CRM, да попълва полета,
да създава нови елементи, например сделки.

в която се пази пълната история –
разговори, имейли, мемо от срещи и т.н.
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И много други!

Отчет на
работното
време

6:51



PM  9:00 PM  1
 WORKING

 BREAK

 CLOCK OUT



Change clock-out time

Daily Summary
select from list

Today’s tasks
 Lamps design

 65:58:14

IT Office design sketch

Оперативки

Yana

8 : 0 6 : 21 

Working Day Duration:

Daily Plan

Система за отчет на работното
време без нужда от физическо чекване
с магнитни или други карти. Системата
служи за повишаване на дисциплината
без създаване на напрежение в компанията, позволява изграждането на различна
степен на дисциплина в зависимост от
избора на мениджъра. В системата се
поддържа калндар на работните дни.



 00:06:05

+

enter a new task

Events
11:00 am – 12:00 pm Sales Training
09:00 am – 10:00 pm Introduction call
10:00 am – 11:00 pm Details
7:00 pm

8:00 pm

+

new event
out of office

8:29



Absence Chart

Worktime

PM  9:00 PM  1
 WORKING
Bitrix24.Time

Work Reports



Yana

Meetings and Briefings

Meeting Number 6 on February 6
Edit

Meeting description

New Fall 2017 Menu concept discussion
Agenda
Agenda

Този инструмент съкращава времто
за подготовка, прави удобно и бързо организирането, провеждането и събирането на отчети за срещата, позволява
да се следи изпълнението на поставените на срещата цели и задачи, съхранява
историята и осигурява прозрачност
на целия процес за ръководството.
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Minutes

1. Old Menu Runners

Jake Adams

1. Old Menu Runners

Jake Adams

1. Old Menu Runners

Jake Adams

1. Old Menu Runners

Jake Adams

ADD TOPIC

Add from meeting Add from task

Create next meeting Resume meeting

Бизнес процеси

Start

Позволява автоматизацията на бизнес
процесите в компанята. Може да се
създават произволни бизнес процеси
с помощта на визуален редактор. Битрикс24 може да се интегрира с много
приложениия от водещи разработчици
(Microsoft, Google и Apple).



 Email Message


 Document Approval




 Email Message

 Email Message




 Document Approval


 Status: Sent for revision
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 Status: Sent for revision


 Status: Sent for revision

e-Learning

Дистанционното обучение дава възможност за създаване на онлайн курсове
за обучение, сертификация, тренинги
и т.н. Може да се създават неограничено количество тестове за използване
от служителите или клиентите. Всички
резултати постигнати от служителите се съхраняват и могат да бъдат
видяни в отчетите.

Helpdesk
Функционалност, която позволява
да отговорите бързо и точно на въпросите на вашите клиенти. Това повишава
репутацията на фирмата и лоялността
на клиентите и партньорите.
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Видеоразговори

Позволява разгръщането на пълномащабна видеоконферентна връзка.
Могат да се провеждат видеоконференции и онлайн срещи и съвещания, да се
включат в обсъждането на работните
въпроси служителите от отдаличени
офиси и подразделения. За качествена
връзка са нужни единствено обикновена
уеб камера и микрофон.
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Отчети

Работните отчети помагат на мениджърите по всяко време да имат информация за своите служители, за техните
планове за работния ден и отчети за
предходните дни и седмици. Човешки
ресурси и счетоводство могат да имат
достъп до интегрираните с графика
отсъствия и да използват отчета

Daily Report
From:



за работното време за формиране
на графици, справки и т.н. Универсалния конструктор на отчети е удобен
инструмент, позволяващ да се оцени
ефективността, трудоемкостта
и изразходваното време на компанията. Позволява на служителите сами да
конструират отчети. Създадените

отчети се появяват автоматично
и се обновяват в реално време. Конструктора на отчети е интегриран
с функционалностите на Задачи и CRM
и съдържа необходимия инструментариум за разработчиците (API), позволяващ
интегририрането му с други функционалности на портала.

10 September 2018
Yana

To:



Alex

Worktime

 Start 9:00 am

 End 6:00 pm

(Original: 10:37 am)
Change 09/10/2018 11:44 am

Reason for change (end time).
Report
Meeting with the Autope+
Visiting a trade show

Tasks

Events

1. Quarterly Regional Report 1h 20m

04:00 am – 07:00 am
Trade show
10:00 pm – 10:30 pm
Meeting with the Autope+

Add comment

Save
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Close

 Duration 9h

Wiki – База знания

Сборник със статии, създадени
за обобщаване и натрупване на вътрешнофирмени знания. С помощта на този
инструмент служителите на фирмата
могат да създават свои текстове (статиии) и заедно да работят над тях. Wiki
е подходящ за създаване на база знания
свързани с различни фирмени процеси
и подготовка на различни документи,
по които трябва да работят съвместно няколко потребители.
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Мобилно приложение

Всички възможности на портала в удобно
приложение за iOS и Android. Чрез мобилното приложение може да се пише и звъни,
да се получават push известия за събития
на портала, да се управляват задачи
и да се работи с файлове, да се получава
информация от CRM.

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

APP STORE

GOOGLE PLAY

НАСТОЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

MAC OS

WINDOWS

LINUX
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HR. Управление на човешките ресурси

NorthWest Co.
Griffiths
 Andrew
President

HR

IT Department

Walden
 Stephen
HR manager

Johnson
 Jason
R&D head





1 Employee

Recruiting



2 Employees

Game Dev

Newton
 Jacob
International sales agent

Edwards
 Peter
Manager





HR

Add depatment

Walden
 Stephen
HR manager

Depatment name
 Employees
Domestic Sales

HR

HR

Walden
 Stephen
HR manager

Sckot
 Peter
HR manager





Employees

Parent depatment
Sales Department
Supervisor
Select from structure





3 Employees

1 Employee

ADD

Удобна и разбираема фирмена структура, прозрачна за всички ръководители и
служители. Позволява много лесно да се
проектира и редактира органиграмата,
да се настройват нивата за достъп,
дава яснота за взаимовръзка на отделните звена, повишава отчетността,
въвлечеността и лоялността на служителите.
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CLOSE

Employees

Битрикс24 VoIP телефония

Ниската стойност на разговорите
плюс лесно инсталиране. Няма нужда
от телефонни централи, сървъри,
програмно обезпечение, мрежи и т.н.
Битрикс24 предлага маршрутизация
на телефонните обаждания между служителите, запис на разговорите, пълна
интеграция със CRM, статистика на
обажданията, оценка на разговорите
от клиента, определяне на източника
на телефонното обаждане и много
други функционалности.
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Change settings

Edwards
 Peter
Manager
Extension number:

555

Number for outgoing calls:

555

Connect SIP phone

 On

Off

Extension number:

℡

Server:
Login:
Password:

ip.b24-9250-1522835
phone7
12345
SAVE

CLOSE

Сигурност – Web Application Firewall
Филтриране на най-познатите атаки и автоматично добавяне
на IP-та, от които са разпознати такива в „черен списък“







Web antivirus

Session Protection

Two-step authentication

Разпознава опасен HTML код и го блокира
(не е заместител на традиционните
антивирусни програми).

Опция за автоматична промяна на ID
на сесията на определен период от време, с цел да се затруднят опитите за
„кражба“ и използване на сесийното ID.

Възможност за автентикации с потребител, парола и еднократен код
изпратен на GSM.





Control Panel Protection

Hosts/domains

Възможност за лимитиране на IP адресите, от които се достъпва контролния панел.

Възможност за блокиране
на компютри по име и домейн.


Stop List

Redirect protection

Възможност за блокиране на IP адреси.

Срещу атаки от тип phishing.





Event Log

Резервно копие

Запис на определени активности.

Бекъп на цялата базата данни.
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За „РИСК Елекроник“

Със съдействието на:

РИСК Електроник е една от
първите ИТ компании в България.
Зад нейното име стои стратегически подход в консултирането
и инновационен в създаването
на ИТ решения, инфраструктури
и цялостни бизнес процеси.
Деловите ни взаимотношения
се характеризират с индивидуален
подход към всеки един от нашите
кленти и партньори.

Bitrix24 е софтуерна платформа за бизнес комуникации и колаборации
вътре в организации от всякакъв размер и тип. Системата обединява
класически инструменти, принадлежащи към корпоративната вътрешна
мрежа с елементи на социалното сътрудничество, за да се образува оптимална виртуална работна среда.
РИСК Електроник обхваща целия процес, свързан с имплементацията на
платформата – стартираща с консултации преди внедряване, лицензиране
на системата, интеграция и инсталация. Максималното оползотворяване
на възможностите на системата е в пряка зависимост от нейното добро
познаване, поради което РИСК Електроник акцентира на провеждането на
професионално обучение на потребители и администратори.

Контакти
РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg
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