
ProcessMap 
Att införa ett verksamhetsledningssystem  

har aldrig varit enklare



Verksamhetsledningssystem baserat på 
EPiServer® CMS och ProcessMap
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Funktioner

• Lättanvänt webbaserat ritverk-
tyg helt integrerat i EPiServers 
redigerarläge.

• Länka processer till underpro-
cesser, rutiner och andra stöd-
system så som avvikelsehante-
ring och ärendehantering.

• Stöd för hantering av brutna 
länkar i processbeskrivningarna

• Stöd för EPiServers språkstöd 

• Sökträffar på innehållet i pro-
cessbeskrivningarna

Systemkrav

• ProcessMap stödjer EPiServer 
CMS 5, 6 samt 7

Intresserad?

ProcessMap kan beställas på 
processmap@meridium.se.  
Det går även att beställa via Er 
befintliga partner/leverantör.

Prova först?

Registrera dig för ett testkonto 
på www.meridium.se eller ring 
0480-42 60 60 om du har frågor 
om ProcessMap.

Att styra verksamheten mot bestämda mål genom en väl utarbetad strategi är 

centralt i all verksamhet.  Strategin bryts ner i processer, rutiner och instruktioner. 

Genom ständiga förbättringar ökas verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet. 

EPiServer CMS och ProcessMap är det IT-stöd som krävs för att skapa ett optimalt 

verksamhetsledningssystem som Ert företag kan växa i utan stora utvecklings-

projekt. Dyra specialprogram blir lätt isolerade öar som bara företagets experter 

förstår. Med hjälp av ProcessMap och EPiServer® CMS är det möjligt att skapa ett 

internt arbetsredskap som ger stöd och ledning i det dagliga arbetet för företagets 

medarbetare.

Med verktygslådan i EPiServer® CMS och ProcessMap  

kan följande pusselbitar adderas till företagets Intranät.

Lätt att skapa och underhålla
ProcessMap är en modul till EPiServer® CMS som används för att rita grafiska pro-

cesser och koppla processteg till olika informationskällor, t ex sidor i EPiServer® 

eller dokument i ett externt dokumenthanteringssystem. ProcessMap har stöd för 

versionshantering av processer och godkännandeflöden. 

Enkel att anpassa
ProcessMap levereras med ett antal standardsymboler som följer standarden BPMN 

1.2. Det är enkelt att skapa nya symboler. Genom att bygga anpassade sidmallar i 

EPiServer kan Ni addera funktioner efter era unika behov och önskemål.

Helt nytt ritverktyg
Senaste versionen av ProcessMap består av ett helt nytt ritverktyg som inte kräver 

någon separat klientinstallation. Inspiration till det nya ritverktyget har hämtats från 

Microsoft Powerpoint. Ritverktyget kan precis som tidigare versioner av ProcessMap 

begränsas så att processbeskrivningarna följer de grafiska riktlinjerna oavsett vem 

som ritar processen.  

• Dokumenthantering

• Ärendehantering

• Visualisering av processer

• Avvikelsehantering

• Projekthantering

• Kvalitetsledning

• Målstyrning (KPI, Balanced 
Scorecard)

Meridium är PremiumPartners till EPiServer


