Софтуерна платформа
за бизнес комуникации „Bitrix“

Добрата комуникация, взаимодействието между различните звена, организацията и проследимостта при поставяне
и изпълнение на задачите е ключов фактор за успех на всяка организация. Изграждане на система, с пълен комплект
инструменти за колаборация, комуникация, продажби и управление, Ви дава
конкурентно предимство и улеснява
ежедневните дейности в компанията.
Bitrix24 е решение за бизнес комуникации и съвместна работа вътре
в организации от всякакъв размер.
Системата обединява класически инструменти, принадлежащи към корпоративната вътрешна мрежа с елементи

на социалното сътрудничество, за да се
образува оптимална виртуална работна
платформа.
Направление „Бизнес стратегия консултиране“ в РИСК Електроник работи
в подкрепа на нашите клиенти в създаването и имплементацията на проектите, които трансформират настоящето
в основа за устойчиво бъдещо развитие
и възможности за конкуретноспособност на пазара. Ние правим консултантски проект по имплементация на Bitrix24
в контекста на бизнеса на клиента. Наш
ангажимент е и интеграцията, обучението на потребителите при клиента
и поддръжката на системата.


ИНТЕГРАЦИЯ


ОБУЧЕНИЕ


ПОДДРЪЖКА

Ние правим консултантски проект по имплементация на Bitrix24
в контекста на бизнеса на клиента.
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Някои от основните модули
на системата

Управление на документите
Качването на Вашите споделени файлове в Bitrix24 ще ги направи достъпни
в една мощна документо-оборотна система. Презентации, документи, видео
и всякакви други файлове могат да
бъдат поставени за сваляне, колаборация или лично ползване. Най-важното,
можете да намерите всеки документ
бързо чрез вътрешно търсене. Bitrix24
ви позволява да създавате персонализиран документен поток на документи
като чернови на проекти, ревизии
на договори, мажоритарен вот, одобрение от няколко члена на екипа, експертни оценки и др. Искане за възстановяване на разходи, молби за командировки и
др., могат лесно да бъдат създавани във
вградения модул за управление на бизнес
процеси.
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Може да намерите всеки документ, който сте
качили или е споделен с вас, чрез инструмента
за вътрешно търсене.





ДОКУМЕНТИ

ВИДЕО





ИЗОБРАЖЕНИЯ

АУДИО

Календари
Искате ли да координирате графиците
на служителите и ресурсите лесно
и прозрачно? В Bitrix24, персоналните
и груповите календари могат да бъдат
споделяни лесно вътре в системата,
през мобилните устройства и през
Outlook. Използвайте удобните възможности за напомняне във връзка със събития или задачи и никога не пропускайте
важна среща. Интерграцията на вашите календари през мобилни устройства
позволява на тези, които са често извън
офиса, да споделят промени в техните
графици от iPhone, iPad или Android.
Event Scheduler помага да планирате
и управлявате публични мероприятия
с участието на почти неограничен брой
гости. Поканете колегите си и намерете подходящ времеви интервал, удобен
за всички без да изпращате и получавате имейли към всеки.
Повтарящи се събития могат да
се вкарат в графика, така че да се появяват в календара автоматично всяка
седмица, два пъти в месеца или всякакъв друг интервал, който изберете.
Присъственият лист е обобщен
календар, който дава информация за
присъствие на личния състав или като
план-график за отпуски. В общ изглед
можете да разберете кой е в командировка, в отпуск и т.н. за деня, седмицата, месеца.
Bitrix24 притежава цялостен планер
за срещи, който управлява покани, потвърждения и основни теми на срещи-
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те – които фактически могат директно да се присъединят към задача от
водещия срещата. Може да се запише
времетраенето на срещата, както
и да бъдат запазени резултатите от
нея, осигурявайки прозрачност след
провеждането. Незавършените теми
могат да се прехвърлят автоматично
за следващата среща.


НАПОМНЯНЕ

BITRIX
КАЛЕНДАР





ПЛАНИРАНЕ

ПОВТАРЯНЕ

Електронна поща
Някои хора предпочитат електронната
поща за комуникация, други – социалните мрежи. Защо да спорим когато
с Bitrix24 можете да имате и двете?
Електронната поща е тук, за да остане.
Ето защо тя е вложена във вътрешната социална мрежа, за да ви осигури
най-доброто от тези два свята.
Пълнофункционален email сървър
в Bitrix24, който осигурява:
Нелимитирано email пространство

Вграден анти-вирус

Вграден анти-спам

Безплатна @bitrix24.com пощенска кутия
за всеки служител
Управление на всички кутии
от вътрешен админ панел
Създаване на пощенска кутия
при добавяне на нов служител
Бърз достъп до пощенската кутия
от вътрешния Bitrix24 (без повторно логване)
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Някои хора предпочитат електронната поща за комуникация, други –
социалните мрежи. Защо да спорим
когато с Bitrix24 можете да имате
и двете?

CRM
CRM на Bitrix24 осигурява платформа
за организация и проследяване на вза
имодействието с потенциални или
съществуващи клиенти, партньори,
агенти и други контрагенти. CRM прави
база с контакти, където действията
и историята на взаимодействията се
управляват и запаметяват. Всички нови
събития (телефонни разговори, съобщения, срещи) свързани с лице или фирма
са лесно проследими и бъдещи дейности
могат да бъдат планирани, включително
чрез използване на интегрирани задачи.
Потенциални клиенти и сделки
могат да бъдат обработени в голяма
степен автоматично, ако се използва
бизнес процес.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА:
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ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ

СЪОБЩЕНИЯ

СРЕЩИ





Социална мрежа

Задачи и проекти

Вътрешна социална мрежа, която ви
позволява по-лесна, по-бърза и по-ефикасна комуникация. Получавайте вътрешна
обтратна връзка, споделяйте идеи,
създавайте работни групи – това
е продуктивност!

От персонални задачи до комплексни
проекти – Bitrix24 помага да възлагате
и координирате, със сигурността, че
работата ще бъде свършена правилно
и в срок.





Групов чат и видео

Мобилна версия

Бизнесът ви не може да чака, затова използвайте инструментите за комуникация в реално време, от видеоконференция до групов чат, налични в системата

Да, работи на iPhone, iPad или Android.
Можете да вземете вашия Bitrix24 акаунт на смартфона или таблета си и да
бъдете на един клик разстояние винаги.
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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.
Като водещ системен инте
гратор ние сме установили
процеси и структури, необходими
за поддържане на специфичните
нужди на нашите клиенти в цялата
страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60
човека екип.
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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