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Workflow 8.0
– stort spring med store forbedringer
Performanceforbedringer gennem et stærkt samarbejde mellem funktionerne som de kendes og
et nyt, overskueligt og gennemført layout.
En mærkbar videreudvikling har ført CapNordics
gennemarbejdede og populære løsning til
Workflow 8.0, der hverken vil skuffe fremtidige
eller eksisterende kunder.
Den nye version er udarbejdet på baggrund af
kunders feedback samt CapNordics egne
observationer. Således kan eksisterende kunder få
en endnu bedre oplevelse og større effektivitet på
arbejdspladsen.
CapNordic præsenterer med stolthed og glæde
Workflow 8.0, der med sit nye, moderne og
formbare layout vil gøre hverdagen lettere og

langt mere effektiv. En opgradering til denne version er det næste skridt.
Samling af funktionerne på samme skærm
En af de synlige forandringer ved Workflow 8.0 er
et nyt og overskueligt layout.
Alle funktionsvinduerne er opsat i samme
skærmbillede og synliggøres derved i langt højere
grad. Det letter arbejdet at brugeren ikke behøver
ændre visningen af forskellige vinduer, men har
alle detaljer til rådighed foran sig hele tiden.

Med alle vinduerne samlet på én skærm, skal brugeren ikke længere ændre visningen af vinduer, men har nu den fordel at have alle
detaljer til rådighed foran sig hele tiden.
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Nyt layout
Med programmets nye layout følger større overskuelighed. Det moderne og genkendelige layout,
samt standardnavigeringen fra ofte de nyeste
platforme, gør brugen af Workflow 8.0 intuitiv

for medarbejderne der kender det fra hverdagen.
CapNordic har skabt et mere visuelt univers ved at
erstatte tekst med ikoner, hvilket giver Workflow
8.0 en dynamisk helhed.

De nye ikoner skaber et mere visuelt og interaktivt program.
Testpersoner udtrykker at det gør tilgængeligheden af programmet lettere, mere intuitivt og logisk.

Formbart og fleksibelt layout
Med henblik på performanceforbedringer er
medarbejdere nu frit stillet til at ændre vinduesopsætningen efter eget ønske og behov, og de kan
få den opstilling de finder bedst ved blot at trække
vinduerne til den ønskede destination.
Ændringerne af layoutet bliver automatisk gemt

Med det modelerbare layout kan medarbejderen opsætte sit
brugerinterface til sine egne behov. Det betyder eksempelvis at
en medarbejder kan nøjes med Fakturabilledet og Konteringsvinduet, hvis dette passer til dennes arbejdsdag.
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sammen med brugerkontoen, sådan at
medarbejderen kan arbejde med samme layout på
andre computere end sin egen. Workflow 8.0 bliver
på denne måde yderligere intuitivt, og danner
grundlag for en mere effektiv arbejdsdag.

Brugeren skal blot trykke på vinduet, holde knappen nede og
rykke på det. Designet kan altså blive, præcis som den enkelte
bruger vil have det. Som et andet eksempel vises en skæmopsætning for brugeren, der ønsker at arbejde med detaljer,
workflow, kommentarer og faktura.
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Genvejstaster
Undersøgelser viser at genvejstasterne er et vigtigt
og nyttigt element for brugen af programmet. De
samme genvejstaster er naturligvis bibeholdt, men
derudover kan CapNordic berette, at den nye version tilbyder flere genveje – faktisk genveje til alt i
programmet. De rutinerede brugere kan nu derfor
springe endnu flere klik med musen over.

Søgningsforbedringer
Workflow 8.0 tilbyder nu en integreret søgemaskine i samme vindue som datanavigering.
Med den nye effektive søgemaskine skal brugeren
ikke længere åbne et nyt vindue eller klikke søgefelter for at søge.

Ved blot at trykke ALT dukker genvejstasterne op over ikonerne
der fører brugeren til næste led uden at bruge musen.

Dette bliver gjort for brugeren. Brugeren skal
blot skrive en fritekst i søgefeltet, og derefter vil
de fundne resultater være sorteret efter emner, så
brugeren lettere kan finde de ønskede filer.

Den integrerede og intelligente søgemaskine inddeler fundne artikler op efter emne, hvilket vil spare brugeren meget tid i løbet
af en arbejdsdag.
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Navigation i træstrukturen
Opstillingen af Workflow 8.0 følger de nyeste platforme inden for kontorprogrammer, og kan derfor
tilbyde anden datavisning end træstrukturen.
Træstrukturen er som brugeren kender det, og en
fordel hvis et stort overblik ønskes og et spring
mellem mange forskellige mapper er nødvendigt.
Som noget nyt kan brugeren vælge den mere intuitive og ofte benyttede datanavigering frem for

Træstrukturen giver et godt overblik over alle mapperne
på samme tid. Dette er en stor fordel for brugeren der har
behov for at håndtere flere mapper på en gang.
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træstrukturen. Denne er en fordel for brugeren der
ikke har behov for visning af flere mapper på en
gang, men arbejder ud fra en mappe. Brugeren vil
nemt kunne gå frem og tilbage i topmenuen og
ydermere sortere efter bestemte faktorer. Disse kan
brugeren ligeledes selv vælge.
Den nye datanavigering giver et frisk pust til programmet og til brugerne, og de vil til enhver tid
kunne skifte til den navigering de finder bedst.

Ved at vælge det nye modul kan brugeren let gå tilbage til
de andre mapper uden at se dem alle hele tiden, som det er
muligt med træstrukturen. Brugeren kan derudover også
sortere inden for forskellige emner såsom dato,
fakturenummer med mere.
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Foto og info om den enkelte medarbejder
Det er blevet muligt at tilføje billeder af den
enkelte medarbejder til dennes profil, samt se
denne medarbejders visitkort med detaljer såsom
emailadresse, stilling, kontor og afdeling.

Det er en overskuelig liste med medarbejdernes
navne, der, i en stor virksomhed, blandt andet vil
kunne hjælpe med at sætte navn på de enkelte
medarbejdere og skabe et mere personligt miljø.

Visitkortet på den enkelte medarbejder fungerer godt som et opslag til internt brug. Testpersoner fortæller ydermere at
fotofunktionen vil hjælpe nye medarbejdere til at lære navnene på medarbejdere at kende.
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Statistikmodulet
Med statistikmodulet vil brugerne som noget helt
nyt selv kunne lave statistikker og rapporter, hvilke
de kan vælge, hvem skal have til rådighed.
Det er logisk opstillet og tilgængeligt for de
brugere der ønsker det.

Testpersoner fortæller at det er overskueligt og en
stor tidsparer selv at kunne opstille rapporterne.
Alt i alt er der åbnet op for flere muligheder ved
brug af dette modul.

Med den opdaterede statistikfunktion sætter brugeren selv rapporten op. Resultatet printes nemt, sendes som PDF og er
tilrådighed til de medarbejdere brugeren ønsker.

CapNordic havde en vision og skabte ved
udviklingen af den forgående version af Workflow
en unik tillid mellem den enkelte medarbejder og
faktureragodkendelsesprogrammet.
Dette ikke har ændret sig med Workflow 8.0 tværtimod. Testpersoner fortæller at de foretrækker det nye layout. Det udstråler brugervenlighed,
professionalisme, tillid samt stabilitet.
Med Workflow 8.0 opnår brugerne ikke kun
forbedring på brugergrænsefladen.
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Videreudviklingen af produktet bygger på store
performanceforbedringer til de nuværende som
fremtidige platforme.
Nye funktioner skal sikre at administrering og
opsætningsmuligheder bliver endnu lettere,
således at CapNordic Workflow fastholder sin
position som værende et af de førende produkter
inden for elektronisk dokumentbehandling.
En opgraderingen til Workflow 8.0 er ganske enkelt
det næste skridt, der vil gøre hverdagen nemmere
for alle brugere – eksisterende som fremtidige.

