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Méret
300 fő
Tapasztalat
100 éves múlt
Árbevétel (2012)
113 milliárd Ft
Terület
Kukorica-feldolgozás,
cukor- és
keményítőféleségek,
valamint alkohol- és
takarmány
alapanyagok gyártása
Kapcsolat
Bartha Lóránt
IT vezető

„Az Ovitas szakértelmével az ELO tökéletes és
testreszabott megoldást nyújt cégünk
legkülönbözőbb területeire…”
A Hungrana Kft. termékpalettáját és méretét tekintve
az európai gyártók élmezőnyébe tartozik, a társaság az
Európai Unió piacvezető izocukor gyártója.
A Társaság nagy hangsúlyt fektet a környezeti
hatásokat mérsékelő technológiák kifejlesztésére és
integrálására, folyamatait folyamatosan fejleszti, és a
fenntarthatóságot, mint átfogó szempontot alkalmazza
a külső kapcsolataiban is.
A Hungrana Kft. az Ovitas Kft-t bízta meg az
ELOprofessional dokumentumkezelő, archiváló és
munkafolyamat támogató rendszer testreszabásával. A
folyamatos együttműködés eredményeképpen ma az
ELOprofessional rendszer támogatja a

OVITAS KFT.
professzionális
megoldásokat kínál a
dokumentum-, irat-,
tartalom-, folyamatés tudáskezelés
területén.

BESZERZÉSI IGÉNYEK JÓVÁHAGYÁSÁT,
SZÁMLÁK, valamint
VENDÉGEK BELÉPŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉT.

TÖBB MINT DOKUMENTUM KEZELÉS

ELO
TERÜLETEK

ELO – Megoldás a kukorica feldolgozásban

Beszerzési igények támogatása


Egyedi jóváhagyási eljárás kialakítása függően a területtől,
összegtől



Egyedi jóváhagyók meghatározása függően a területtől,
összegtől



Elektronikus értesítés a feladatról



Egy kattintásos jóváhagyás



Jogosultság szerinti elérések

Bejövő számlák engedélyeztetése


Bejövő számlák elektronikus archiválása, kezelése



Dinamikus továbbfeldolgozás



Testreszabott jóváhagyás mechanizmus



Elektronikus értesítés a beérkező feladatokról



Egy kattintásos jóváhagyás

Vendégek belépőjének engedélyezése

EREDMÉNY



Workflow-val támogatott beléptetés



Több szintű beléptetés (pl.: gyáregységre vonatkozóan)



Több szintű engedélyeztetési folyamat, függően a belépő
státuszától



Vendégkártyák nyomtatásának előkészítése



Digitálisan feldolgozható vendéglista

Bartha Lóránt, a vállalat IT vezetője a következőképpen összegezte az
ELOprofessional rendszer bevezetésének tapasztalatait:
„Vállalatunk méretéből és összetett folyamataiból adódóan
mindennapjainkat számos beszerzési igény kíséri, melyhez
természetesen hasonló mennyiségű bejövő számla is keletkezik…
Az elektronikus dokumentumkezelő rendszer kiválasztásakor
fontos kritérium volt, hogy egyben kezelje a beszerzési igények,
valamint a keletkező számlák jóváhagyását, egy logikus, jól
kezelhető elektronikus felületen. Az Ovitas szakértelmével az ELO
tökéletes és testreszabott megoldást nyújt cégünk legkülönbözőbb
területeire, így folyamataink felgyorsultak, világossá és
átláthatóvá váltak.
Mivel az ELO rendszer használata egyértelmű siker cégünknél, így
további területek bevonását tervezzük vállalaton belül.”
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