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Neem contact met ons op!

Task Management
Taken efficiënt plannen en omzetten
Bewaar het overzicht over alle taken, zelfs voor complexe projecten en verspreide teams. Met
OMNITRACKER Task Management kunt u de taken binnen uw organisatie efficiënt beheren,
coördineren en bewaken. De applicatie wordt naadloos in uw ondernemingsprocessen en andere
OMNITRACKER-applicaties geïntegreerd en maakt het complete taakbeheer eenvoudiger, ongeacht
soort taak of organisatie.

Uw voordelen

Uitdagingen

Efficiënt taakbeheer
 Creëren, bewerken en bewaken
van taken
 Delegeren van taken
 Prioriteitenstelling en
categorisering
 Definitie van automatische
escalaties
 Definitie van taakpakketten
 Definitie van voorbeelden voor
taken en taakpakketten

De taken van medewerkers en werkgroepen worden steeds
complexer. Meestal overschrijden deze verschillende taakgebieden of
organisatorische gebieden.

Snel overzicht
 Eenvoudige status- en
termijnbewaking
 Overzichtelijke statusweergaven
van eigen en gedelegeerde taken
 Transparantie door rapporten,
views en lay-outs
Beproefd rechtenconcept
 Gedetailleerde definitie van de
verantwoordelijken, deelnemers en
bevoegden
 Volledig configureerbare rechten
 Exacte definitie van
zichtbaarheden
Volledige integratie
 Volledige integratie met andere
OMNITRACKER-applicaties
 Integratie in Microsoft® Outlook®

www.omnitracker.com

Efficiënt taakbeheer
Opdat u uw werkzaamheden succesvol, efficiënt en doelgericht kunt
uitvoeren, is zorgvuldig taakbeheer een basisvoorwaarde.

Hoe kan OMNITRACKER u helpen?
Met OMNITRACKER Task Management kunt u taken efficiënt
plannen, creëren, beheren en bewaken. Zo bewaart u het overzicht
over alle taken binnen uw organisatie, zelfs indien de teams verspreid
zitten.
U kunt OMNITRACKER voor al uw bedrijfsprocessen
gebruiken/inzetten en hiermee uw kosten aanzienlijk reduceren.
OMNITRACKER Task Management kunt u out of the box gebruiken
en eenvoudig aan uw behoeften aanpassen. De applicatie kan
naadloos in uw OMNITRACKER-installatie worden geïntegreerd,
zodat u alle gegevens in het volledige proces kunt gebruiken.

 U gelooft het niet? Wij bewijzen het!

Task Management
Met OMNITRACKER Task Management kunt u alle
taken en taakpakketten binnen uw organisatie
efficiënt beheren, coördineren en bewaken en
daardoor de efficiëntie duidelijk verhogen.
Actuele rapporten, views en lay-outs bieden de
nodige transparantie. Via de OMNITRACKER webclient kunt u uw projecten ongeacht uw locatie
bewerken.

Volledige procesondersteuning
OMNITRACKER Task Management ondersteunt de
volledige workflow van taken (tasks) en
taakpakketten (Task Threads):
 Creëren
 Bewerken
 Bewaken
 Afsluiten
U kunt eigen taken creëren en taken aan andere
medewerkers delegeren. U kunt taken exact
prioriteren en indien nodig aan een bepaald project,
proces of aan een bepaalde klant toewijzen. De
toewijzing van de task-types maakt de verwerking en
coördinatie nog eenvoudiger.
Taken die bij elkaar horen kunt u in de task threads
samenvatten en zo alle taken van een themagebied
bundelen.
U kunt zeer nauwkeurig verwerkingsperiodes,
betrokken en verantwoordelijke medewerkers alsook
deadlines vastleggen en op deze wijze uw taken
effectief controleren.

Zo kunt u taken ook onderweg of thuis op een
smartphone of tablet bewerken.
Voor terugkerende of vergelijkbare taken en
taakpakketten kunt u voorbeelden aanmaken.
Aan elke task en task thread kunt u willekeurige
bestanden toevoegen, om zo bijvoorbeeld belangrijke
documenten of e-mails voor de verwerking van de
taak ter beschikking te stellen en uit te wisselen.
Het geavanceerde rechtenconcept zorgt ervoor, dat
alle medewerkers toegang hebben tot de taken die
voor hen relevant zijn.

Effectieve bewaking
Met OMNITRACKER Task Management heeft u altijd
een snel overzicht over de status van alle taken.
Gekleurde markeringen van de tasks en task threads
geven een snel overzicht, en voor de regelmatige
beoordeling dienen voorgeconfigureerde
Management-rapporten, die u eenvoudig aan uw
behoeften kunt aanpassen. Zo bewaart u door
transparante en actuele informatie altijd het overzicht
over actieve taken.

Doorgedreven integratie
OMNITRACKER groeit mee met uw eisen. Op basis
van het OMNITRACKER-platform kunt u heel
eenvoudig andere OMNITRACKER-applicaties
integreren, om ook overige bedrijfsprocessen volledig
te ondersteunen. Alle OMNITRACKER-applicaties
zijn zodanig met elkaar verbonden dat u steeds
toegang heeft tot de informatie van andere
processen. Zo worden uw bedrijfsprocessen continu
ondersteund en profiteert u van gegevens zonder
redundantie.

Overzichtelijke views en lay-outs vereenvoudigen het overzicht.

Efficiënte verwerking
OMNITRACKER Task Management is naadloos
integreerbaar in uw ondernemingsprocessen en
ondersteunt de efficiënte verwerking van de taken. U
kunt vastleggen of de verantwoordelijke voor een
taak een automatische e-mailnotificatie ontvangt en
of de taak met Microsoft® Outlook® dient te worden
gesynchroniseerd, om deze in het taakbeheer van
Outlook® te kunnen bewerken, beheren en afsluiten.
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Wat is OMNITRACKER?
OMNITRACKER is een universeel bedrijfsproces-platform, waarop alle OMNITRACKER-applicaties zijn gebaseerd.
OMNITRACKER is een efficiënt instrument om de processen aan uw behoeften aan te passen:

Tijd besparen OMNITRACKER biedt oplossingen die u snel
kunt implementeren en eenvoudig kunt aanpassen.
Kosten besparen Reeds na enkele trainingsdagen kunt u zelf
OMNITRACKER-applicaties implementeren en configureren.
Flexibiliteit U kunt alle OMNITRACKER-applicaties out of the
box gebruiken en eenvoudig aanpassen aan uw behoeften –
zonder programmering.
Onderhoudbaarheid U kunt uw OMNITRACKER-applicaties
eenvoudig zelf onderhouden.
Releasecompatibiliteit Gegarandeerde releasecompatibiliteit
met toekomstige versies van het OMNITRACKER-platform.
Klantgeoriënteerde ontwikkeling De verderontwikkeling is op
de behoeften van de klant gericht.

 OMNITRACKER maakt uw onderneming klaar voor de toekomst – ook als uw
processen na verloop van tijd veranderen.
Ons hoogste doel is om onze klanten kwalitatief hoogwaardige producten en
dienstverlening, evenals een kwalitatieve service aan te bieden. Daartoe
zetten wij uw wensen en vereisten met betrekking tot productinhoud, kwaliteit
en termijnen consequent om. Onze inzet voor onze klanten eindigt niet bij het
sluiten van het contract, maar begint ermee.
Wilt u meer weten over OMNINET
en de OMNITRACKER-oplossingen?

Neem contact met ons op!

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

Alle gebruikte hard- en softwarenamen zijn handelsmerken of geregistreerde merken van de desbetreffende fabrikant.
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