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Listy kontrolne – zestaw narzędzi do zarządzania realizacją wielu zadań 
przez wiele osób

Listy kontrolne to zestaw narzędzi do zarządzania realizacją bieżących zadań przez poszcze- 
gólne zespoły i pracowników. Na panelu (dashboard) są prezentowane w postaci listy z oznacze-
niem ikonograficznie stanu realizacji poszczególnych spraw:

Rejestr spraw - każde zapytanie lub reklamacja uruchamia nowy byt  
w systemie

Dostęp do rejestru ma osoba tylko z uprawnieniami dla danej grupy klientów. Jej login pojawia 
się przy każdym wykonanym etapie i zadaniu w sprawie oraz w logach systemu. Dzięki temu 
możliwe jest prześledzenie procesowania każdej sprawy.
System umożliwia uruchomienie i rejestrację spraw w rejestrze ręcznie przez pracownika,  
automatycznie ze strony internetowej,  automatycznie z systemów klienta (np. portal  
zgłoszeniowy poprzez API), poprzez rejestrację zgłoszeń wewnętrznych/zdarzeń operacyj- 
nych, automatycznie z IVR, na podstawie maila. Do każdej sprawy mogą być dodane załączniki 
(xls, pdf, inne).

W zależności od posiadanych uprawnień w systemie, Użytkownik ma możliwość realizacji 
takich funkcjonalności jak:

- Do realizacji

- Zagrożone opóźnieniem

- Po terminie i nierealizowane

- Zrealizowane po terminie

- Zrealizowane w terminie

  Definiowanie szablonów list  
  Generowanie list i zadań
  Obsługa list

  Obsługa zadań 
  Generacja raportów z realizacji  
    zadań
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Parametryzacja procesów automatycznych

Automatyzacja procesów obsługi reklamacji i zapytań klientów wymaga odpowiedniej para-
metryzacji szablonów dokumentów i odpowiedzi, uprawnień, sposobu potwierdzeń i auto-
ryzacji klienta oraz ścieżki obsługi (system umożliwia przypisania ścieżki do rodzaju sprawy).  
W zależności od wybranej ścieżki obsługi sprawa po rejestracji może wymagać zamknięcia przez 
pracownika (np. po jej wyjaśnieniu) lub po rejestracji i obsłudze automatycznej jest zamykana 
przez system. Dla każdego rodzaju sprawy można określić listę zadań dla grup pracowników lub 
systemów informatycznych generowanych automatycznie.

System obsługi reklamacji, zapytań i zadań na platformie CasePro automatyzuje procesy obsłu-
gi klientów, eliminuje ręczną pracę i podnosi jakość obsługi klientów, daje narzędzia dla kadry 
zarządzającej do kontroli realizacji zadań przez rozproszone zespoły, a możliwości platformy 
dostępne dla użytkownika merytorycznego, w tym funkcjonalności modelowania logiki bizne- 
sowej „bez kodowania” (technologia drag&drop) dają szansę na szybką reakcję organizacji  
na zmieniające się potrzeby i procesy.

Platforma CasePro

Platforma CasePro jest rozwiązaniem umożliwiającym szybkie tworzenie kompletnych sys-
temów informatycznych bez konieczności programowania zgodnie z podejściem „Zero code 
platform”. Za pomocą wyspecjalizowanej aplikacji, z wykorzystaniem graficznych narzędzi użyt-
kownik biznesowy może zaprojektować:

  rozbudowany, kompletny interfejs użytkownika (przeglądarkowy, responsywny),

  dowolne struktury danych (bazę danych rozwiązania),

  dowolne repozytorium dokumentów i opisać cechy dokumentów przy pomocy  

    dowolnie definiowanych metadanych,

  reguły biznesowe,

  procesy biznesowe,

  algorytmy decyzyjne,

  szablony raportów oraz wydruków,

  złożony model struktury organizacyjnej (definiujący strukturę podwładności  

     i uprawnienia).
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CasePro to rozbudowana platforma, na którą składają się moduły dedykowane zarządzaniu:

  procesami, 

  dokumentami,

  regułami biznesowymi, 

  zasobami informacyjnymi,

  integracją. 

Rozwiązanie umożliwia sprawne i wydajne tworzenie oraz długofalowe zarządzanie aplikacjami 
wspierającymi pracę w powyższym zakresie w każdej organizacji od małych firm po wielood-
działowe struktury korporacyjne.

Kluczową cechą łączącą moduły platformy jest możliwość pełnego zarządzania nimi za po-
mocą centralnej aplikacji administracyjnej: CasePro Modeler. Przy jej pomocy administrator bi-
znesowy, używając dostępnych narzędzi tworzy końcowe rozwiązanie. Realizacja rozwiązania 
końcowego nie wymaga udziału programistów. Również sam proces wdrożenia (uruchomienia 
modelu) czy też migracji modelu między środowiskami jest prowadzony za pomocą aplikacji ad-
ministracyjnej.

Obszary zastosowania CasePro to przede wszystkim:

  obsługa procesów, elektroniczny obieg dokumentów i spraw (workflow),

  obsługa repozytorium dokumentów, archiwum dokumentów,

  obsługa algorytmów oceny i strategii biznesowych (silnik decyzyjny),

  integracja systemów (middleware),

  wspólny interfejs użytkownika (aplikacje front end).
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W ramach zrealizowanych projektów zostały zamodelowane procesy/funkcjonalności związane 
mi.in. z udzielaniem kredytów, oceną ryzyka kredytowego, administracją kredytami, monitorow-
aniem zobowiązań kredytowych, obsługą reklamacji, zgłoszeń i zapytań, widokiem 360°, central-
ną bazą klientów, złotym rekordem, likwidacją szkód, obsługą procesów i repozytorium RODO, 
retencją danych osobowych, obsługą i obiegiem faktur kosztowych, zamówień wewnętrznych, 
archiwum HR, obsługą kancelarii, obsługą archiwum dokumentów.

Na tle konkurencji CasePro wyróżnia się przede wszystkim nowoczesną, wielowarstwową ar-
chitekturą zorientowaną usługowo (SOA), wydajnymi silnikiem decyzyjnym (ang. Business Rules 
Engine) i procesowym (ang. workflow), uniwersalnych repozytorium dokumentów, skalowal-
nością, elastycznością i efektywnymi narzędziami wspierającymi pracę administracyjną, w tym 
rozbudowanym mechanizmem autoryzacji ABAC (ang. Attribute Based Access Control).
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