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Opis systemu ArKaizen (system klasy „work-flow”) 
 
 
System przeznaczony jest dla firm, w których funkcjonuje proces Zarządzania Zmianą. System wspiera i 
porządkuje wymianę informacji związaną z realizacją projektów dotyczących wdrożenia zmiany w firmie. 

 
- Użytkownik zakładający Zgłoszenie 
Zmiany ma możliwość opisania i 
skategoryzowania Zgłoszenia Zmiany 
wraz z możliwością określenia 
„deadline” dla uruchomienia zmiany w 
firmie. 
 
- System umożliwia zdefiniowanie 
struktury organizacyjnej firmy wraz z 
określeniem osób odpowiedzialnych za 
akceptację zmian w poszczególnych 
działach, jak i osób odpowiedzialnych za 
poszczególne obszary merytoryczne 
(np. BHP, środowisko itd.) 
 
- System umożliwia określenie szablonu 
działania przepływu opiniowania 
poprzez zdefiniowanie jakie kroki mają 
następować sekwencyjnie, a jakie 
równolegle 
 
- Przy przekazywaniu Zgłoszenia do 
zaopiniowania każda osoba dostaje 
automatycznie e-maila 
powiadamiającego  
 
- Przepływ procesu opiniowania jest 
uzależniony od decyzji akceptacji lub 
odrzucenia przez poszczególnych 
uczestników opiniujących dane 
Zgłoszenie 
 

http://www.arialis.pl/
mailto:biuro@arialis.pl


 

 

 
ARIALIS pracownia informatyczna SC 
Paweł Sołtysiak, Bartosz Czumer 
Ul. Nowodworska 22 J lok. 18 
03-133 Warszawa 

NIP 5242749081 

REGON 145977930 
VATUE PL5242749081 

 

 

Tel./fax: +48 22 676 54 33 
mobile: +48 603 375 182  

+48 605 403 963 
internet: www.arialis.pl   

email: biuro@arialis.pl  

 

- Każdy z użytkowników ma 
możliwość dołączania 
dokumentów do Zgłoszenia. 
Podgląd / edycja dokumentów 
jest możliwa dla innych 
uczestników opiniujących dane 
Zgłoszenie. Podgląd / edycja 
treści dokumentu odbywa się bez 
potrzeby opuszczania systemu. 
 
- W systemie dostępne są raporty 
monitorujące bieżący stan 
zaawansowania obsługi procesu 
opiniowania Zgłoszeń (w skali 
firmy) 

 

Technologia i wymagania techniczne: 
 
- Baza danych – rodzina baz MS SQL (rekomendujemy Microsoft SQL Server 2008 R2 wersja 
Express, ale możliwe jest oczywiście zastosowanie innej wersji bazy danych MS SQL). Baza danych 
jest bezpłatna i w ramach kontraktu możemy zainstalować  i uruchomić bazę danych. 
 
- Stanowisko robocze – Windows XP SP3 oraz wyższe i nowsze wersje systemu Windows  
 

Pozostałe informacje 

 
W ramach licencji wykonujemy niezbędne, specyficzne modyfikacje funkcjonalne 
przygotowujące system do uruchomienia. Taką formę współpracy stosujemy przy każdym 
wdrożeniu, traktując każdego naszego Klienta w indywidualny sposób. W naszej ocenie jest to 
cecha, która wyróżnia naszą firmę spośród innych dostawców oprogramowania. 
 
W ramach gwarancji świadczymy drobne konsultacje wynikające z bieżącej eksploatacji systemu 
 
W czasie bieżącej eksploatacji systemu wykonujemy modyfikacje oprogramowania (jesteśmy 
producentem systemu) dostosowując system do indywidualnych potrzeb 
 
System objęty jest okresem 12 miesięcznej gwarancji 
 
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt. Istnieje możliwość bezpłatnego 
spotkania w siedzibie Państwa firmy w celu prezentacji systemu oraz przeprowadzenia wstępnej 
analizy potrzeb. 
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