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Cost Controller module
Cost Controller module er CapNordics nye modul,
der vil gøre det mere overskueligt og gennemsigtigt for hele virksomheden at få adgang og
overblik over faktureringen. Det er en nem måde
at sikre sig at en bruger kan have ekstra overblik.
Superbruger
Normalt kan en enkeltperson og gruppe kun have
adgang til specifikke dokumenter, hvis de er blevet videresendt i det gældende workflow.
Med Cost Controller module har superbrugeren
mulighed for at påføre enkeltpersoner eller grupper adgang til dokumenter, uden at de er en del af
workflowet. På denne måde kan superbrugeren
let give sine medarbejdere et ekstra overblik.
Kriterier
Superbrugeren udvælger kriterier omhandlende
de dokumenter en bruger og eller en gruppe skal
have adgang til.

Med Cost Controller Module kan superbrugeren give
adgang til dokumenter til enkeltpersoner eller grupper

Et kriterium specificeres omkring hvilke dokumenter fra en eller flere supplier i en
eller flere inboxes som en eller flere personer/grupper skal tilføjes til.
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Cost Controller Schedule og log
Superbrugeren vælger dernæst et tidsrum de førvalgte kriterier skal køre inden for.
Superbrugeren vil i løbet af dette tidsrum kunne følge en log, hvor alle logs vises, så superbrugeren kan følge med i hvornår et kriterium er oprettet, sletter, og hvad der er sket siden sidste
kørsel.

I loggen kan man følge med i oprettelsen og udviklingen af kriterier

I hovedmenuen i Cost Controller, kan man se hvilke kriterier der er oprettet, og ligeledes vælge
at oprette, ændre eller slette kriterier, samt se loggen og ændre tidrummet kriterier skal køres.

I hovedmenuen kan man oprette, slette og ændre kriterier, se loggen
og ændre tidsrummet kriterierne kører i.

Tekniske krav
Kræver CapNordic Workflow version 8.0
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