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Każda firma wraz ze swoim rozwojem wymaga wdrażania skutecznych metod komunikacji, 
procedur postępowania i  optymalnego wykorzystania czasu i zasobów ludzkich. Istotnym 
aspektem sprawnego działania firmy jest komunikacja wewnętrzna pomiędzy pracownikami, 
obieg dokumentów i zarządzanie informacją.  

System eAkceptacje jest rozwiązaniem wspomagającym różnego rodzaju procesy akceptacje w 
firmach, niezależnie od liczby pracowników, branży, dostarczanych produktów czy usług.  
Zmniejsza ilość błędów i pozwala na lepszą kontrolę nad obiegiem informacji w firmie.

System eAkceptacje to rozwiązanie dla firm, w 
których realizowane są różnego rodzaju 
zadania akceptacyjne angażujące przynajmniej 
kilka osób. eAkceptacje zawiera szereg 
funkcjonalności, które umożliwiają uporządkowanie, 
standaryzację, automatyzację i optymalizację 
takich obszarów jak: 

‣ Akceptacja faktur i dokumentów 
‣ Obieg delegacji pracowników 
‣ Obieg korespondencji 
‣ Obsługa wniosków 
‣ Obsługa umów 
‣ Rozliczanie zaliczek 
‣ Obsługa zamówień Wdrożenie serwisu 

Wersja STANDARD zawiera podstawowe 
funkcjonalności wystarczające do obsługi 
niewielkich firm, które szukają rozwiązania do 
prostej akceptacji faktur, wniosków, delegacji. 

Wersja ENTERPRISE przeznaczona jest dla 
średnich firm, których struktura organizacyjna  
wymaga wielostopniowej akceptacji. Ponadto, 
często złożony model akceptacyjny wymaga 
dodatkowej integracji z repozytorium 
dokumentów firmowych lub innymi systemami 
zewnętrznymi. Dodatkowo, wersja ENTERPRISE 
zawiera rozwiązania wspomagające proces 
akceptacji zdalnej wykorzystując aplikacje 
mobilną, wiadomości SMS czy e-mail. 

Czym jest system eAkceptacje?
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Zakres funkcjonalny systemu eAkceptacje

System eAkceptacje umożliwia grupowanie i 
wyświetlanie zadań oczekujących na akcję 
użytkownika. Możliwe akcje do wykonania to: 
akceptacja, odrzucenie lub przeniesienie 
zadania na innego użytkownika. Zadania, 
dokumenty lub wnioski udostępniane w 
serwisie eAkceptacje mogą być akceptowane 
przez pracowników firmy lub też wykorzystując 
mechanizmy integracyjne poprzez osoby z 
zewnątrz. 

Akceptacja, odrzucenie lub przeniesienie 
zadania może odbywać się na kilka sposobów: 

‣ Serwis WWW 

‣ Aplikacja mobilna 

‣ SMS 

‣ E-mail 

Aplikacja mobilna pozwala na szybki dostęp do 
listy zadań oczekujących na akceptacje, podgląd 
szczegółowych danych zadania i załączonych 

do niego dokumentów.   

Aplikacja mobilna daje 
możliwość akceptacji, 
odrzucenia lub przeniesienia 
zadania na inną osobę. 
Logowanie do aplikacji 
mobilnej może być 
realizowane za pomocą 
technologii iBeacon. 

Akceptacja dokumentów 
jest możliwa w trybie off-
line bez dostępu do sieci 
internetowej. 

SMS umożliwia akceptację lub odrzucenie 
zadań poprzez wiadomości SMS. 

E-mail pozwala na akceptację lub odrzucenie 
zadań wprost z wiadomości e-mail. 

Mechanizm elektronicznych formularzy 
pozwala definiować własne wnioski i modele 
akceptacyjne.  

Każde zadanie do akceptacji jest rejestrowane 
w systemie, ma określony czas wykonania i 
priorytet. Jest przypisane do odpowiedniej 
osoby lub osób, które mogą je zaakceptować, 
odrzucić. Istnieje możliwość podglądu 
szczegółów zadania i  załączników oraz 
śledzenia zmian w  procesie akceptacji. 

Dzięki gotowym wtyczkom integracyjnym 
system można zintegrować się  z innymi 
systemami wykorzystując takie technologie 
jak:SQL, JEE, webservice, jBPM), .NET, 
SharePoint. 
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Możliwe zastosowania

Firmy handlowe - Rozwiązanie przeznaczone dla firm 
handlowych, które w ramach swojej działalności operują na 
dużej liczbie ofert, umów,  zamówień.  Istotnym elementem 
u s p r a w n i a j ą c y m  o b s ł u g ę p r o c e s ó w 
akceptacyjnych będzie dostęp do dokumentów  z poziomu 
urządzeń mobilnych. 

Firmy usługowe -  Rozwiązanie przeznaczone dla firm 
usługowych, które posiadają złożone struktury organizacyjne 
wymagające  często wieloetapowej akceptacji umów, 
wniosków. Istotnym elementem dla tych firm jest skrócenie 
czasu obsługi procesów akceptacyjnych poprzez obsługę 
akceptacji z wykorzystaniem SMS, czy urządzeń mobilnych. 

Firmy produkcyjne - Rozwiązanie przeznaczone dla firm 
produkcyjnych, które szukają systemu do akceptacji faktur i 
dokumentów kosztowych, umów, zamówień ze swoimi 
kontrahentami i klientami. Istotnym elementem 
usprawniającym proces akceptacji będzie tu terminarz 
akceptacji dokumentów i zamówień.

Korzyści z zastosowania w firmie eAkceptacji

‣ Obniżenie pracochłonności i usprawnienie procesów akceptacyjnych  

‣ Podwyższenie efektywności i jakości pracy użytkowników 

‣ Optymalizacja przepływu informacji dzięki powiadomieniom SMS, aplikacji mobilnej 

‣ Natychmiastowy dostęp do informacji na temat zadań oczekujących na akceptację  

‣ Lepsze planowanie zadań związanych z akceptacją umów, wniosków, urlopów itd. 

‣ Kontrola nad zaległymi sprawami i przeterminowanymi zadaniami  

‣ Monitorowanie statusu zadań wysłanych lub oczekujących na akceptację 

‣ Obsługa zadań akceptacji w firmach wielooddziałowych i strukturach macierzowych 

‣ Możliwość integracji z zewnętrznymi systemami. 
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1. Zarejestruj się w serwisie www.e-akceptacje.pl  

2. Wybierz interesującą Cię wersje usługi (Standard, Enterprise lub DEMO); 

3. Dokonaj płatności ( o ile nie została wybrana wersja DEMO) 

Jak rozpocząć korzystanie z serwisu?

Dostępne moduły Wersja DEMO Wersja STANDARD Wersja 
ENTERPRISE

Moduł administracyjny

Moduł formularzy

Moduł aktceptaccji SMS

Moduł akceptacji mailowej

Moduł powiadomień

Moduł szyfrowania /deszyfrowania 
danych

Moduł aplikacji mobilnych

Moduł praca – offline

Moduł - Integrator "m.NET"

Moduł - Integrator "Java.Tools"

Moduł - Integrator "SharePoint"

Moduł  - integrator Web Services

Moduł - integrator SQL
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TeamSoft Sp. z o. o. 
ul. Domaniewska 47/10 
02-672 Warszawa  
NIP: 521 32 79 750 
www.teamsoft.pl  

Kontakt: 

tel.: +48 22 434-66-03 
mail: office@teamsoft.pl 
www: e-akceptacje.pl
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