
OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA 
PROCESAMI BIZNESOWYMI, CONTROLLINGU 
I BUSINESS INTELLIGENCE

INNOWACYJNOŚĆ W STANDARDZIE

Platforma INTENSE pozwala zamodelować i zautomatyzować 
niemal dowolne aktywności organizacji. 

Sprawnie zarządza obiegiem zadań i dokumentów, umożliwiając 
optymalizację i poprawę efektywności �rmy, znacznie obniżając 
koszty działań. 

Zapraszamy do kontaktu

tel. + 48 12 420 01 50
e-mail: info@intense.pl

INTENSE Group
ul. Gdyńska 31
31-323 Kraków

Więcej informacji na: www.intense.pl

INTENSE Group specjalizuje się w produkcji i wdraża-
niu zaawansowanych rozwiązań klasy Business Process 
Management (BPM), Integracji systemów, Budżetowania, 
Controllingu i Business Intelligence. Projektowane przez 
nas rozwiązania działają w dziesiątkach organizacji, przed-
siębiorstw oraz spółkach giełdowych z różnych branż, w tym 
m. in. branży projektowo - budowlanej, deweloperskiej, poli-
gra�cznej, spożywczej, biur rachunkowych, motoryzacyjnej, 
energetycznej, kosmetycznej i innych. 

Zadowolenie Klientów stawiamy na pierwszym miejscu, dla-
tego, dysponując doświadczonym zespołem konsultantów 
bardzo blisko współpracujemy z naszymi odbiorcami i dostar-
czamy dopasowane do ich potrzeb rozwiązania informatyczne. 

Wspólny sukces budujemy na dwóch �larach: innowacyjnym, 
kompleksowym produkcie oraz zaangażowanych i kompe-
tentnych pracownikach dysponujących unikalną na rynku 
wiedzą z zakresu wybranych branż. Działamy zarówno bez-
pośrednio, jak również poprzez współpracę z Partnerami. 
Platforma INTENSE jest wdrażana w Polsce i zagranicą. 

Platforma INTENSE – to znacznie 
więcej niż obieg dokumentów

Moduł Work�ow oprócz standardowych funkcji, takich jak 
skanowanie, rejestracja, dekretacja kosztów, obieg i archi-
wizacja dowolnych typów dokumentów, zapewnia również 
obsługę przepływu pracy. Oznacza to możliwość optymali-
zacji obsługi każdego procesu w przedsiębiorstwie, w tym 
także zadań i obowiązków pracowników. 

System posiada szereg unikalnych funkcji, które zwiększają 
korzyści płynące z elektronicznej obsługi procesów bizne-
sowych, m. in. umożliwia: de�niowanie logiki obliczeniowej, 
wery�kację wprowadzanych danych, przetwarzanie obrazu 
na treść w module OCR, wykorzystanie kodów kreskowych 
oraz de�niowanie automatycznych alertów i powiadomień, 
np. mailowych. 

Dzięki wbudowanym mechanizmom Platforma INTENSE 
zapewnia obsługę i zaawansowaną automatyzację dowol-
nych, powtarzających się czynności w przedsiębiorstwie, 
m. in. automatycznie dobiera adresatów w zależności od 
zde�niowanych lub wyliczanych parametrów dokumentu 
czy wykorzystuje informacje zapisane w zewnętrznych źró-
dłach danych bezpośrednio na przetwarzanych zadaniach. 

Platforma INTENSE – to znacznie więcej niż system 
klasy Business Process Management

Dzięki zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, 
oprogramowanie INTENSE oprócz modelowania i zarządza-
nia procesami obiegu dokumentów i zadań, umożliwia także 
efektywną obsługę innych procesów biznesowych, m. in. za-
rządzania: projektami, nieruchomościami, serwisem, magazy-
nem i produkcją, zasobami, w tym bazą sprzętowo transpor-
tową wraz z rejestracją czasu pracy, współpracą z maszynami 
i urządzeniami pomiarowymi oraz szeregiem innych de�nio-
walnych obszarów.

Platforma INTENSE – to znacznie więcej 
niż system klasy Business Intelligence

Stosowane narzędzia oprócz budowy hurtowni danych oraz 
tworzenia obszarów analitycznych zapewniają zaawanso-
waną obsługę procesów budżetowania, budowę własnych 
modeli controllingowych, integrację systemów informatycz-
nych (Enterprise Service Bus), konsolidację danych, a także 
wsparcie zarządzania strategicznego organizacji w oparciu 
o metodykę BSC.






za zaimplementowanie rozwiązania w modelu SaaS polegającego na stworzoniu wielomodułowego systemu
informatycznego do procesowego zarządzania i controllingu w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowanym 
rozwiązaniom usługa świadczona jest na gwarantowanym, wysokim poziomie SLA. 


 

www.intense.pl



Obieg dokumentów i zarządzanie procesami
INTENSE WorkFlow (IWF)
Elastyczny i innowacyjny system klasy BPM (Business Process Manage-
ment). Znajduje zastosowanie zarówno w de�niowalnych procesach 
obiegu, dekretacji controllingowej i archiwizacji dokumentów, jak 
też w zaawansowanej obsłudze dedykowanych i rozbudowanych 
funkcjonalności. Udostępnia w standardzie unikalny na rynku zestaw 
narzędzi, za pomocą których użytkownik może samodzielnie budo-
wać własne formularze, procesy oraz funkcje. 

Zarządzanie projektami
INTENSE Project Manager (IPM)
W pełni kon�gurowalny moduł do efektywnego zarządzania projek-
tami. Pozwala na tworzenie wielu różnych typów projektów. Wraz 
z modułem Work�ow zapewnia pełną procesową obsługę dokumen-
tacji, zadań, harmonogramów, wielopoziomowych kalkulacji i kosz-
torysów powiązanych z prowadzonymi projektami.

Budżetowanie
INTENSE Budget Manager (IBM)
Zaawansowane narzędzie do kreacji niemal dowolnych typów budże-
tów. Umożliwia tworzenie rozbudowanych kalkulacji ilościowo – war-
tościowych w de�niowalnych okresach czasu. Zapewnia m.in. obsługę 
wielopoziomowych budżetów: projektowych, �nansowych, cząstko-
wych, jak i budżetów kroczących czy budżetów powiązanych. Dostar-
cza możliwość pracy w modelu on-line lub o�-line.

Zarządzanie kalendarzami i RCP
INTENSE Time Tracking (ITT)
Narzędzie do planowania obciążeń oraz rejestracji i dekretacji czasów 
pracy dowolnych zasobów �rmy przy wykorzystaniu de�niowalnych 
struktur kart pracy. 

Zarządzanie gospodarką magazynową
INTENSE Warehouse Manager (IWM)
Pozwala na obsługę magazynów ewidencyjnych, produkcyjnych, 
wewnętrznych i innych, zapewniając rozliczenia w cenach 
rzeczywistych lub średnioważonych. 

Zarządzanie majątkiem
INTENSE Inventory Manager (IIM)
Zapewnia budowę wielopoziomowych struktur majątku, wykorzy-
stywanych do obsługi serwisu i utrzymania wewnętrznych zasobów 
organizacji, jak również do paszportyzacji obiektów w procesach 
utrzymania ruchu czy w obsłudze nieruchomości.

Alerty i zaawansowana automatyzacja pracy
INTENSE Agent Manager (IAM)
Moduł automatyzujący czynności o charakterze powtarzalnym. 
Zapewnia aktywną kontrolę nad realizowanymi zadaniami umożli-
wiając budowę różnorodnych automatycznych akcji, powiadomień 
i alertów, a także dystrybucji de�niowalnych raportów.

Wielo�rmowość
INTENSE Multi-Company (IMC)
Moduł umożliwia odpowiednią kon�gurację rozwiązania w układzie 
wielo�rmowym zapewniając prace wielu podmiotów z systemem.

Hurtownia danych
INTENSE Data Transformation (IDT)

Moduł klasy ETL automatyzujący procesy pozyskania, przekształcania 
i zasilania Hurtowni Danych informacjami pozyskiwanymi z wielu baz 
lub plików źródłowych.

Integracja danych 
INTENSE Data Integration (IDI)

Narzędzie do integracji i synchronizacji danych z zewnętrznymi syste-
mami Platformy INTENSE. Poprzez interfejs API umożliwia współpracę 
z innymi rozwiązaniami informatycznymi, a także zapewnia obsługę 
konsolidacji danych dla potrzeb analitycznych w wieloźródłowej Hur-
towni Danych.

Modelowanie controllingowe
INTENSE Data Modeler (IDM)

Zaawansowany moduł do tworzenia rozbudowanych modeli con-
trollingowych wykorzystujących m.in. de�niowalne struktury wielo-
poziomowych podzielników. Umożliwia m. in. wdrożenie rachunku 
kosztów działań - ABC (Activity Based Costing).

Obszary analiz Business Intelligence
Obszary Analityczne OLAP

Prede�niowane lub dedykowane wielowymiarowe obszary ana-
lityczne OLAP optymalizujące procesy analiz wybranych zbiorów 
danych. 

Strategiczna Karta Wyników
INTENSE BSC Manager (IBSC)

Unikalny moduł umożliwiający de�nicję i dystrybucję długotermino-
wej strategii �rmy zgodnie z metodyką Zrównoważonej Karty Wyni-
ków (Balanced Scorecard).  Zapewnia de�nicje celów strategicznych, 
mierników i wskaźników KPI oraz planowanie, obsługę i przegląd 
działań w różnych perspektywach BSC.

Zarządzanie produkcją
INTENSE Manufacturing Manager (IMM)

Moduł do de�niowania struktur technologii, zarządzania procesami 
i rozliczeniem produkcji wraz z opcją harmonogramowania zleceń.

Rozpoznawanie tekstu
Moduł OCR

Umożliwia odczyt treści skanowanych dokumentów, z opcją automa-
tycznego wprowadzania danych do odpowiednich pól formularzy 
zde�niowanych w systemie

Szyna integracyjna
INTENSE Enterprise Service Bus (IESB)

Zaawansowane narzędzie umożliwiające zastąpienie bezpośrednich 
interakcji międzysystemowych jedną, zuni�kowaną i centralnie zarzą-
dzaną platformą integracyjną. Pozwala w szybki sposób zde�niować 
połączenia pomiędzy dowolnym źródłami danych, bądź aplikacjami 
(WMS, ERP itd.). Dzięki jej zastosowaniu nawet najbardziej różnorodne 
aplikacje zaczynają działać jako jeden, wspólny organizm informa-
tyczny. Oparty na metodach Web Services zakres wymienianych infor-
macji jest w pełni de�niowalny, a mechanizmy wymiany danych, dla 
wygody użytkowników, są wersjonowane.
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Platforma obejmuje definiowalne rozwiązania Business Process Management, 
Platformy Integracyjnej, Budżetowania, Controllingu i Business Intelligence, 
wdrażane w zależności od rodzaju potrzeb i działalności przedsiębiorstwa. 

Ponadstandardowe dopasowanie 
do specy�ki prowadzonej 

działalności

Efekt systemu pod klucz osiągnięty
w wielokrotnie krótszym czasie

Efektywne wsparcie i zaawansowana 
automatyzacja zarządzania 

przedsiębiorstwem

Optymalizacja i poprawa
wydajności �rmy

Raportowanie
INTENSE Data Viewer (IDV)
Księga raportów umożliwiająca samodzielną kreację, 
organizację i dystrybucję różnorodnych analiz w gru-
pach kapitałowych, poszczególnych firmach i dla 
konkretnych użytkowników. Dostarcza różne typy zesta-
wień, w tym analizy wskaźnikowe KPI czy raporty reali-
zowane „in-memory”.

Dostęp przez WWW
INTENSE Portal WorkFlow/Data Viewer

Moduły zapewniające obsługę wybranych funkcjonalno-
ści obiegu pracy i dokumentów oraz raportowania przez 
przeglądarkę internetową. Wykorzystywane w wewnętrz-
nych procesach wielooddziałowych organizacji, jak też 
jako system klasy B2B do współpracy i wymiany danych 
z zewnętrznymi �rmami. 




