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MŰSZAKI
DOKUMENTÁCIÓ
Hatékony megoldás az ELO-ban

OVITAS – Partner a megoldásban
Az OVITAS
professzionális
megoldásokat kínál
a dokumentum-,
irat-, tartalom-,
folyamat- és tudáskezelés területén.
Cégünk sok év szakértelmét és
kimagasló technikai
megoldásait állítja
a mindennapi üzleti
folyamatok
szolgálatába.

Az Ovitas az ELO Digital Office első magyarországi
business partnere teljeskörű szolgáltatásokat kínál a
vállalati és intézményi tartalom- és iratkezelésre,
valamint a kapcsolódó munkafolyamatok támogatására.
Megoldásaink alapja a több százezer felhasználónál
bevált ELO termékcsalád, amely hosszútávon biztosítja
a változó és bővülő igényeknek való megfelelést.
Szolgáltatásaink átfogják az igényfelmérést, az iratkezelési szabályzat készítését vagy átdolgozását, testre
szabást, munkafolyamatok támogatását, integrálást,
oktatást és a bevezetés utáni támogatást.
Egyéni- és mini vállalkozások számára az ELOoffice,
közepes méretű alkalmazásokhoz az ELOprofessional,
nagyvállalatok, országos intézmények számára pedig az
ELOenterprise rendszer a megfelelő választás.
Az ELO workflow rendszer rugalmas támogatást ad a
különböző dokumentum feldolgozási folyamatokhoz,
mint például számlajóváhagyás, megrendelés, szerződéskezelés, kérelmek elbírálása és ügyintézési folyamatok.
Az ELO rugalmassága a műszaki dokumentáció kezelésére is optimális lehetőséget biztosít.
TÖBB MINT DOKUMENTUMKEZELÉS

Hatékony megoldás az ELO-ban

Komplex dokumentáció
tárolása

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

 Több dokumentumból álló dokumentáció egységként való kezelése
 Dokumentációk egymásba ágyazása
 Tetszőleges kapcsolódó anyagok csatolása a dokumentációhoz
többszörös tárolás nélkül
 Egyedi metaadatok konfigurálása
 Jogosultságok dinamikus állítása típus, életciklus vagy adatok
alapján

Revíziókezelés

 Teljes dokumentációs csomag együttes verziókezelése
 Dokumentumok szerkesztése a munka-változaton történik, amely
csak szűk kör számára látható
 Az jóváhagyott és érvényes revízió szélesebb kör számára
hozzáférhető, de nem módosítható
 Archív revíziók tárolása a teljes dokumentáció csomagra vonatkozóan

Munkafolyamat

 A teljes életciklus támogatása: létrehozás, feladat delegálás,
szerkesztés, jóváhagyás, érvényesítés, értesítés, archiválás, lezárás
 Státuszok és jogosultságok dinamikus kezelése a dokumentumok
életciklusa alatt
 Érintett szervezeti egységek automatizált értesítése módosításkor
 Felelős személyek kezelése, folyamat-monitorozás és
visszakövethetőség biztosítása

Előnyök

 Professzionális dokumentumkezelő megoldás a műszaki dokumentáció
teljes életciklusának kezelésére
 A műszaki dokumentáció és az összes kapcsolódó anyag jól strukturált
tárolása és könnyű visszakereshetősége
 A teljes dokumentációra vonatkozó verziók folyamatos
áttekinthetősége
 Dokumentációkezeléshez kapcsolódó munkafolyamatok gyorsítása,
hiba lehetőségek minimalizálása, teljes életciklus dokumentálása
 Minőségbiztosítási igények kielégítése
 A megoldás gyors bevezetése a vállalati igények felmérését követően
 Rugalmas, bővíthető rendszer
 Kevesebb papír, hatékony munka

OVITAS Magyarország

Telefon: (+36-1) 372 05 21

Informatikai Kft.

Telefax: (+36-1) 372 05 27

Iroda: 1113 Budapest

E-mail: elo@ovitas.hu

Diószegi út 37.

Honlap: www.ovitas.hu

AHOL AZ INFO RMÁ CIÓ É RTÉKK É VÁLIK

