
E-usługi – WEBCON BPS to kompletna platforma Low-Code 

do Elektronicznego Obiegu Dokumentów, 

która pozwala szybko i bez kodowania tworzyć elastyczne 

procesy oraz dostosowywać je na bieżąco do zmieniających 

się potrzeb dzięki technologii InstantChange™. 

Rozwiązanie umożliwia digitalizację i automatyzację 

dowolnego procesu biznesowego na uczelni.

E-usługi WEBCON stanowią integralny element 

educloud, ekosystemu nowoczesnych 

narzędzi IT dla uczelni skoncentrowanych 

na potrzebach Organizacji i Studenta.
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Wygląd
aplikacji

ZOBACZ DEMO
U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem 

wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

Nowoczesny 

wygląd aplikacji 

dostępny 

z komputera

i telefonu

Korzyści:

Automatyzacja i optymalizacja 
powtarzalnych zadań o zapewnionej 
zgodności z obowiązującymi 
procedurami

Poprawa komunikacji i jakości 
współpracy, a w efekcie satysfakcji 
pracowników

Oszczędność czasu, który można 
przeznaczyć na pracę badawczą 
lub dla studentów

Władze uczelni i administracja Pracownicy uczelni Dział IT

Funkcjonalności: 

Kontrola nad procesami i formularzami 
przy pomocy jednego narzędzia 
integrującego dane z wielu systemów

O 50% krótszy czas dostarczania 
aplikacji w porównaniu z innymi 
systemami do obiegów

Prosta integracja aplikacji z systemami 

uczelni (np. ERP, Dziekanat)

Budowanie aplikacji i ich wdrażanie 
w czasie, jaki zwykle zajmuje sama 
analiza wymagań

Kontrola nad procesami zarządczymi 
i operacyjnymi w całej uczelni, 
monitorowanie postępów i planowanie 

Obniżenie kosztów związanych 
z utrzymaniem i aktualizacją procesów

Zwiększenie wydajności 
i produktywności

Ułatwione zarządzanie procedurami oraz 
zapewnienie zgodności i certyfikacji

Możliwość zaspokojenia każdej potrzeby biznesowej 
wszystkich działów Uczelni

Wdrażanie kompleksowych, skalowalnych i 
modyfikowalnych rozwiązań w modelu DevOps

Tworzenie formularzy i obiegów

Automatyczna rejestracja dokumentów

Integracja z zewnętrznymi systemami 

Obsługa skanowania wsadowego, OCR i generacji 
dokumentów

Dostęp do dokumentów i zadań z poziomu Outlooka

Mechanizmy archiwizacji, retencji i wersjonowania 
dokumentów

Obsługa hot-folderów, hot-mailboxów i kodów kreskowych

Dedykowane bazy załączników dla metadanych 
(per system), załączników (per proces) i archiwum

Obsługa podpisów cyfrowych

Analiza anomalii pracy procesów

Czytelne, konfigurowalne, indywidualne raporty i wykresy 
analityczne

Tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych, zbierających 
w jednym miejscu wszystkie elementy ważne dla 
użytkownika 

W pełni responsywny interfejs dostępny poprzez 
przeglądarkę WWW i aplikację mobilną


