
OprOgramOwanie dO zarządzania 
prOcesami biznesOwymi, cOntrOllingu 
i business intelligence

INNOWACYJNOŚĆ W STANDARDZIE

Platforma INTENSE to wielomodułowe rozwiązanie do zarządzania różnorodnymi procesami 
biznesowymi. Pozwala zamodelować i zautomatyzować niemal dowolne aktywności organizacji. 

Sprawnie zarządza obiegiem zadań, umożliwiając optymalizację i poprawę efektywności 
firmy znacząco obniżając koszty jej działań. 



intense workFlow (iwF)
Elastyczny i innowacyjny system klasy BPM (Business 
Process Management). Dostarcza unikalny na rynku 
zestaw narzędzi, za pomocą których użytkownik 
może samodzielnie budować własne formularze, 
procesy czy funkcje. Znajduje zastosowanie zarówno 
w definiowalnych procesach obiegu, dekretacji 
controllingowej i archiwizacji dokumentów, jak też 
w zaawansowanej obsłudze dedykowanych i rozbu-
dowanych funkcjonalności. 

intense project manager (ipm)
W pełni konfigurowalny moduł do efektywnego 
zarządzania projektami. Pozwala na tworzenie wielu 
różnych typów projektów. Wraz z modułem Workflow 
zapewnia pełną procesową obsługę dokumentacji, 
zadań, harmonogramów, wielopoziomowych kal-
kulacji i kosztorysów powiązanych z prowadzonymi 
projektami.

intense budget manager (ibm)
Zaawansowane narzędzie do kreacji niemal dowol-
nych typów budżetów. Umożliwia budowę zaawan-
sowanych kalkulacji ilościowo – wartościowych 
w definiowalnych okresach czasu. Zapewnia m.in. 
obsługę budżetów finansowych, projektów, wie-
lostopniowych podbudżetów, budżetów kroczą-
cych. Dostarcza możliwość pracy w modelu on-line 
lub off-line.

intense time tracking (itt)
Narzędzie do planowania obciążeń oraz rejestracji 
i dekretacji czasów pracy dowolnych zasobów firmy 
w definiowalnych strukturach kart pracy. 

intense warehouse manager (iwm)
Odpowiada za zarządzanie gospodarką magazynową. 
Pozwala na obsługę magazynów ewidencyjnych, pro-
dukcyjnych, wewnętrznych itp. zapewniając rozlicze-
nia w cenach rzeczywistych lub średnioważonych. 

intense inventory manager (iim)
Zapewnia budowę wielopoziomowych struktur 
majątku, wykorzystywanych zarówno w procesach 
wewnętrznych, jak też w zarządzania nieruchomo-
ściami.

intense manufacturing manager (imm)
Moduł do definicji struktur technologii i zarządzania 
definiowalnymi procesami produkcji.

moduł Ocr
Umożliwia odczyt treści skanowanych dokumentów 
z opcją automatycznego wprowadzania danych 
do odpowiednich pól formularzy zdefiniowanych 
w systemie.

intense agent manager (iam)
Moduł automatyzujący czynności o charakterze 
powtarzalnym. Zapewnia aktywną kontrolę nad 
realizowanymi zadaniami umożliwiając budowę 
różnorodnych automatycznych akcji, powiadomień 
i alertów.

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 
zestawień w tym raporty realizowane „in-memory”.

intense data transformation (idt)
Moduł klasy ETL automatyzujący procesy pozyskania, 
przekształcania i zasilania Hurtowni Danych informa-
cjami pozyskiwanymi z wielu baz źródłowych.

intense data integration (idi)
Narzędzie do integracji danych z zewnętrznych sys-
temów. Umożliwia współpracę Platformy INTENSE 
z innymi rozwiązaniami informatycznymi a także 
zapewnia obsługę konsolidacji danych dla potrzeb 
analitycznych w wieloźródłowej Hurtowni Danych.

intense data modeler (idm)
Zaawansowany moduł do tworzenia rozbudowa-
nych modeli controllingowych umożliwiając m. in. 
wdrożenie rachunku kosztów działań - ABC (Activity 
Based Costing).

Obszary analityczne Olap
Predefiniowane lub dedykowane wielowymiarowe 
obszary analityczne OLAP optymalizujące procesy 
analiz wybranych zbiorów danych. 

intense business portal (ibp)
Dedykowany moduł WWW zapewniający dostęp 
do wybranych funkcjonalności Platformy INTENSE 
przez przeglądarkę internetową. Może być wykorzy-
stany jako system klasy B2B, jak również w rozproszo-
nych organizacjach o dynamicznej strukturze pracy. 

intense bsc manager (ibsc)
Unikalny moduł umożliwiający definicję i dystrybu-
cję strategii firmy zgodnie z metodyką Zrównoważo-
nej Karty Wyników (Balanced Scorecard). 

intense multi-company (imc)
Umożliwia odpowiednią konfigurację rozwiązania 
w układzie wielofirmowym zapewniając prace wielu 
podmiotów z systemem.
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Dzięki unikalnej architekturze oraz wyjątkowej elastyczności Platforma INTENSE 
efektywnie wspiera przedsiębiorstwo  umożliwiając zaawansowaną automatyzację 

i ponadstandardowe dopasowanie do specyfiki prowadzonej działalności 
niezależnie od wielkości organizacji. 

Całość obejmuje definiowalne rozwiązania Business Process Management, 
Platformy Integracyjnej, Budżetowania, Controllingu i Business Intelligence, 
wdrażane w zależności od rodzaju potrzeb i działalności przedsiębiorstwa. 



Zapraszamy do kontaktu.

tel. + 48 12 420 01 50
fax + 48 12 420 01 51
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 wdrażaniu in-
nowacyjnych systemów informatycznych do zarządzania pro-
cesami biznesowymi klasy business process management 
(bpm), integracji systemów, budżetowania, controllingu 
i business intelligence. Projektowane przez nas systemy 
działają w dziesiątkach firm, przedsiębiorstw oraz spółkach 
giełdowych różnych branż, w tym m. in. w branży projekto-
wo - budowlanej, deweloperskiej, poligraficznej, spożywczej, 
biur rachunkowych, motoryzacyjnej, kosmetycznej i innych. 

Zadowolenie Klientów stawiamy na pierwszym miejscu, dla-
tego, dysponując doświadczonym i dynamicznym zespołem 
konsultantów znających potrzeby rynku, bardzo blisko współ-
pracujemy z naszymi odbiorcami dostarczając dopasowane 
do ich potrzeb rozwiązania informatyczne. 

Wspólny sukces budujemy na dwóch filarach: innowacyjnym, 
kompleksowym produkcie oraz zaangażowanych i kompe-
tentnych pracownikach dysponujących unikalną na rynku 
wiedzą z zakresu wybranych branż.

platforma intense – to znacznie 
więcej niż obieg dokumentów

Dzięki wbudowanym mechanizmom system umożliwia ob-
sługę i zaawansowaną automatyzację dowolnych, powtarza-
jących się czynności w przedsiębiorstwie m. in. :

• automatycznego wyboru przepływu zadania w procesie 
w zależności od zdefiniowanych lub wyliczanych 
parametrów dokumentów, 

• wykorzystania informacji zapisanych w zewnętrznych 
źródłach danych bezpośrednio na procesowanych 
dokumentach, 

• weryfikacji poprawności wypełnionych pól oraz ich 
zgodności z powiązanymi dokumentami, umożliwiając 
automatyczne procedowanie dokumentu oszczędzając 
czas akceptantów.

• automatycznego kierowania dokumentów do 
uprawnionych akceptantów w zależności od wartości 
dokumentu.

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 procesów biznesowych w konfigurowa-
nych indywidualnie obszarach funkcjonalnych, w tym m.in: 
zarządzania projektami, obsłudze procesów magazynowych, 
zarządzania produkcją, rejestracji czasów pracy, współpracy 
z maszynami i urządzeniami pomiarowymi oraz szereg innych 
definiowalnych funkcjonalności.

platforma intense – to znacznie więcej 
niż system klasy business intelligence

Stosowane narzędzia oprócz budowy hurtowni danych oraz 
tworzenia obszarów analitycznych zapewniają zaawansowaną 
obsługę procesów budżetowania, budowę własnych mode-
li controllingowych, integrację systemów informatycznych, 
konsolidację danych a także budowę własnej strategii rozwoju 
firmy 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. 


 


