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ШИРОКІ

МОЖЛИВОСТІ

АДМІНІСТРУВАННЯ 
БІЗНЕСУ

Автоматизує виконання
і контроль процесів,
керує діяльністю
компанії 

CONTENTUM BPM 

Поєднує операційну
CRM та систему
керування процесами

CONTENTUM CRM+

Система документообігу
реалізує унікальні
бізнес-процеси

CONTENTUM ECM+

Планує та контролює
виконання проектів,
керує ресурсами та 
ефектівністю діяльності
компанії

CONTENTUM 
PROJECT+ 

Набір готових рішень
для швидкого старту

CONTENTUM 
STORE

В основі продуктової лінійки CONTENTUM 
лежить платформа керування бізнес-процесами 
CONTENTUM BPM, що дозволяє моделювати 
та автоматизувати бізнес-процеси для 
поліпшення ефективності компанії.

На базі платформи побудовані прикладні 
рішення для керування корпоративним 
контентом CONTENTUM ECM+, керування 
проектами CONTENTUM Project+ і рішення для 
взаємодії з контрагентами CONTENTUM CRM+.

Додатково до готових рішень існує 
CONTENTUM Store - це магазин готових 
бізнес-процесів і пакетів процесів.

CONTENTUM Developer API дозволяє 
створювати свої BPM Apps.

ПРО СИСТЕМУ
CONTENTUM
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
КОМПАНІЇ

Мета впровадження системи керування бізнес-
процесами у великих компаніях – це підвищення
ефективності та прозорості внутрішніх процесів.

Робота над бізнес-процесами впливає на капіталізацію
компанії.

Застосування BPM-системи дозволяє визначити ланцюг
створення цінності, збалансувати її та підвищити
продуктивність кожного кроку. Одночасно з цим процеси
стають системними, підвищується рівень їх зрілості.

Сервісні процеси

Процеси формування 
доданої вартості



НАСКРІЗНІ ПРОЦЕСИ

Велика кількість інформаційних систем, що 
працюють кожна на своїй ділянці - звична картина 
для великої компанії.

Формується така структура як правило роками, та 
розвивається разом з компанією. У певний момент 
виникає необхідність реалізації в компанії наскрізних 
процесів і це може стати проблемою. Системи, що 
існують, добре виконують свої функції, але мало знають 
про функції інших систем.

BPM-система чудово консолідує дані з кількох ІТ-систем,
об’єднаних в один ланцюг співробітників та їх різноманітні
робочі місця.

Створюється нова якість - злагоджена робота
підрозділів, зрозумілий бізнесу стек процесів з
максимальним захистом раніше зроблених інвестицій. 

Наскрізні процеси 
без обмежень

Підтримка  
MS MQ і JMS

Вбудований 
моніторинг процесів

Моделювання правил 
передачі даних

ОБ’ЄДНАННЯ

 ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ ТА 

ПРАЦІВНИКІВ 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ CONTENTUM4
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МОНІТОРИНГ

РОБОТИ 

КОМПАНІЇ

НАПРЯМУ З

BPM

При використанні централізованих ERP-систем ключові бізнес-
процеси реалізуються у них. При такому підході первинною є
автоматизація процесу, а питання керування ефективністю
залишаються за рамками проекту.

У підсумку регламент процесу виконується лише частково:
автоматизація є, а контролю ключових точок, часу транзакцій та
продуктивності персоналу не налагоджено.

Найбільш зручним способом вирішення задачі
моніторингу бізнес-процесів є використання BPM-системи.

В цьому випадку, реальна робота компанії не змінюється,
інформаційні системи працюють по старому, а BPM-система
ставиться «поряд».

З’являється інструмент моніторингу бізнес-процесів, що
працює в режимі реального часу. Дані моніторингу
використовуються керівництвом компанії для бізнес-змін та
прийняття рішень.

МОНІТОРИНГ
ПРОЦЕСІВ

Опис наскрізного
процесу

Опис
тимчасового регламенту

Контроль в
режимі реального часу

Матриці
ефективності співробітників



ЄДИНІ

ПРАВИЛА

КОМПАНІЇ
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Налаштування взаємодії між підрозділами - ще одне
завдання, що потребує уваги у великих компаніях.

Важливі питання можуть не вирішуватися через дрібниці - 
відсутність сформованих правил та регламентів взаємодії 
між підрозділами.

Наявність системи керування бізнес-процесами в компанії дає
новий стратегічний інструмент для керівництва компанії.

При виникненні ситуації, коли необхідно організувати
злагоджену роботу підрозділів протягом 1–2 днів, вводиться
новий процес, що повністю регулює входи, виходи та правила
взаємодії. 

З часом в компанії накопичується достатня кількість
правил взаємодії та цей досвід легко передається при оновленні
колективу — усі процеси знаходяться у виконуваній формі, а не
у вигляді інструкцій.

СТРАТЕГІЧНИЙ
ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ

Регламентація правил
взаємодії

Автоматизація процесів

Контроль метрик

Розвиток процесів
зсередини



КЕРУВАННЯ

ПОКАЗНИКАМИ

ЕФФЕКТИВНОСТІ
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Ключовий виклик, що стоїть сьогодні перед бізнесом, -
постійне підвищення продуктивності підприємства, 
підкріплене його розвитком. Акціонери великих компаній 
очікують постійного росту.

Система керування бізнес-процесами CONTENTUM
містить у своєму складі рішення для керування
показниками діяльності компанії KPI.

В рамках рішення можна швидко сформувати структуру
показників, налагодити збір показників як з зовнішніх систем,
так і з бізнес-процесів, і прив’язати значення цих показників 
до ефективності виконавців. З іншого боку, показники можуть
бути прив’язані до цілей компанії і відображати ступінь їх
досягнення.

Структура показників динамічна, вона може постійно
поліпшуватися, відповідаючи вимогам бізнесу.

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОМПАНІЇ

Зміна результативності
процесів

Контроль ефективності
працівників

Керування цілями
компанії
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Відмінною особливістю CONTENTUM є простота
налаштування бізнес-логіки та адаптація системи під різні
завдання та потреби бізнесу.

Дизайнер CONTENTUM забезпечує графічне моделювання
організаційної структури компанії, бізнес-процесів,
візуальних форм. Використання сценаріїв розширює бізнес-
логіку виконання завдань процесів.

Система CONTENTUM орієнтована на використання
технологічного стеку Microsoft, що гарантує широкі технічні
можливості для розробників. CONTENTUM Developer API
дає можливість створювати свої додатки BPM Apps.

Підтримка промислової СУБД MS SQL та Oracle забезпечує
ефективну роботу з вихідними даними.

ТЕХНОЛОГІЇ CONTENTUM

Графічне моделювання
процесів

Гнучке
налаштування форм

Технологічний стек
Microsoft
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ПОВНОЦІННА

ВЗАЄМОДІЯ З

КОНТРАГЕНТАМИ

ДОДАТКИ CONTENTUM

CONTENTUM CRM+ — це сполучення операційного CRM та
системи керування бізнес-процесами. Такий підхід
дозволяє не тільки контролювати динаміку продажів,
але і надає впевненість в стабільній роботі бізнес-
процесів взаємодії з клієнтами.

CONTENTUM CRM+ може використовуватися як для
автоматизації процесу продажів (як складних, так і простих),
так і для побудови мультиканальних центрів обслуговування
абонентів, де особливо важливим є чіткість виконання
процесів та взаємодія підрозділів.

Інтеграція з розширенням CONTENTUM PROJECT+ для
сервісних компаній дозволяє реалізувати наскрізний підхід
від заяви до вдалої реалізації проекту.

CONTENTUM CRM+

Маркетинг та робота з
потенційними клієнтами

Ефективність продажів та
процесу відвантажень

Підтримка клієнтів та
побудова відношень

Процеси «залучення»
клієнта



ОРГАНІЗАЦІЯ

ДОКУМЕНТООБІГУ
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CONTENTUM ECM+

CONTENTUM ECM+ - сучасне рішення для підвищення
якості взаємодії всередині компанії. Система пропонує
рішення для організації документообігу і одночасно дає
можливість реалізувати ваші унікальні бізнес-процеси.

Сполучення BPM-системи та класичної СЕД дає можливість
вийти за межі «канцелярії» і органічно вбудувати ЕДО в
наскрізні процеси компанії.

Реалізація унікальних
бізнес-процесів

Вбудовування ЕДО в
наскрізні процеси компанії

ДОДАТКИ CONTENTUM



НОВА

ЯКІСТЬ

КЕРУВАННЯ

ПРОЕКТАМИ
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CONTENTUM PROJECT+

CONTENTUM PROJECT+ - це система керування
проектами з гнучким налаштуванням процесів згідно
прийнятої в компанії методології проектного офісу.

CONTENTUM PROJECT+ буде корисною для побудови
процесів проектної діяльності. Система дозволяє
налаштовувати різні правила та життєві цикли для
покращення контролю кожного з проектів.

Одночасно з цим реалізовані стандартні функції керування
проектами, що орієнтуються на: планування, керування
обмеженнями, контроль та організацію взаємодії між
учасниками проекту.

Організація взаємодії

Процеси методології керування 
проектами, що налаштовуються

Керування обмеженнями



ВЕЛИКИЙ

 НАБІР

МОДУЛІВ ДЛЯ

ЕФЕКТИВНОЇ

РОБОТИ
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ІНТЕГРАЦІЯ
БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
В ІНФООСЕРЕДОК
КОМПАНІЇ

CONTENTUM легко вбудовується в ландшафт ІТ-систем, що
використовуються в компанії. Так, спеціальні додатки
CONTENTUM для Bitrix24 і MS SharePoint дозволяють
полегшити ітерацію системи керування бізнес-процесами в
портальний осередок компанії.

Інтеграційні можливості CONTENTUM диктуються легкістю
розширення платформи MS.NET і великою кількістю готових
бібліотек інтеграції. Вбудовані інструменти по
відлагодженню процесів і скриптів сильно полегшують
процедури інтеграції.

CONTENTUM є відкритою для розширення системою і
дозволяє створювати додатки для керування бізнес-
процесами за допомогою поширеної технології MS.NET. Ми
називаємо ці додатки BPM Apps.

Просторі бібліотеки
інтеграції

Легкість розширення
платформи MS.NET

 Інтеграція з ERP



ПРОСТОТА

У ВЗАЄМОДІЇ
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Позитивний досвід взаємодії з системою гарантує успіх
впровадження та її життєздатність. Зручність, лаконічність
інтерфейсу, підтримка різних способів доставки даних та
завдань, все це впливає на трудомісткість та швидкість
роботи з системою.

В системі CONTENTUM втілена концепція «Один процес,
безліч методів використання». Це значить, що учасники
наскрізного процесу поєднані загальною логікою, але
взаємодіють з системою по різному: як їм зручно та найбільш
ефективно.

CONTENTUM пропонує кілька інтерфейсних рішень,
наприклад, Lite Interface спеціально полегшений для
швидкого виконання більшої кількості типових завдань, або Email
Interface, в якому усі завдання CONTENTUM BPM
потрапляють до вас у поштову скриню у вигляді листів. У
листах є уся інформація для прийняття рішень.

Lite інтерфейс для
роботи з постійними функціями

E-Mail інтерфейс

Гнучкий у налаштуванні Web 
інтерфейс

ГНУЧКІ ІНТЕРФЕЙСИ,
ЩО НАЛАШТОВУЮТЬСЯ



CONTENTUM

ВТІЛЮЄ

В ЖИТТЯ

УПРАВЛІНСЬКІ

РІШЕННЯ
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Система керування бізнес-процесами дозволяє з легкістю
адмініструвати бізнес. Задачі зміни регламентів роботи
компанії, введення нових процедур взаємодії підрозділів,
запуску нових продуктів, послуг або цілих напрямків, мають
велику цінність для сучасного бізнесу.

Керівництво компанії зацікавлено у швидкій адаптації
бізнесу під нові економічні або риночні умови.

Керування бізнес-процесами та показниками робить
підприємство живим, здатним до блискавичних змін.

Реалізація будь-якої бізнес-
логіки, що необхідна керівництву

Інформація о діяльності компанії
в режимі реального часу

Зміна процесів «на льоту»

ВЗАЄМОДІЯ З CONTENTUM

АДМІНІСТРУВАННЯ
БІЗНЕСУ
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БУДЬ-ДЕ,

БУДЬ-КОЛИ

З CONTENTUM

Мобільні додатки CONTENTUM дозволяють завжди бути в
курсі справ та на постійному зв’язку. Узгодити документ,
виконати завдання, обговорити питання в стрічці – все це
доступно у мобільних додатках та міститься під рукою.

Особливістю CONTENTUM є реалізація механізмів
бізнес-процесів у мобільних пристроях. Це дозволяє
відображати не тільки завчасно підготовлені екрани завдань,
але й конструювати набір інформації, який необхідний для
прийняття рішення. Менеджер відкриває мобільний додаток
та бачить набір інформації, що максимально зручно
скомпонований для його роботи.

Такий механізм дозволяє створювати рішення, що
максимально підходять для вашої компанії.

CONTENTUM BPM для iPhone

CONTENTUM BPM для iPAD

CONTENTUM BPM для Android

CONTENTUM KPI для iPAD

МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ
CONTENTUM



 

НАДВИСОКІ
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Рішення широкого кола завдань та реалізація будь-якої
бізнес-логіки захищають інвестиції в BPM-систему.
CONTENTUM BPM має безмежні можливості
функціонального масштабування. Компанія може легко
створювати свої процеси або використовувати вже готові
компоненти, зібрані в CONTENTUM Store.

Технологічне масштабування реалізується механізмами
кластерізації.

Кластерна архітектура дозволяє одночасно вирішити і
питання швидкодії (кожен веб-сервер працює в рамках своїх
сесій зі своїми користувачами), і питання відмовостійкості
(якщо сервер або ділянка мережі одного веб-сервера
вийшли з ладу або перенавантажені – навантаження
розподіляється на інший сервер).

Кластерізація

Відмовостійкість

Універсальність

МАСШТАБОВАНІСТЬ



УСІ ДОДАТКИ
CONTENTUM

ЗІБРАНІ
В CONTENTUM

STORE

17ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Безкоштовні бізнес-процеси

Пакети процесів

Типові процеси

Мобільні додатки

Додаткові модулі

В CONTENTUM Store містяться різноманітні компоненти –
безкоштовні бізнес-процеси, пакети процесів, мобільні
додатки тощо.

Безкоштовні бізнес-процеси з CONTENTUM Store
дозволяють спростити початкові етапи впровадження –
завжди легше взяти щось готове та змінити під себе.

Пакети бізнес-процесів дозволяють вирішити завдання для
окремих підрозділів. Наприклад, пакет процесів по
керуванню договорами знадобиться бухгалтерії, юристам,
групі продажів, тощо.

store
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