
Vállalati tartalomkezelés · Dokumentumkezelés · Archiválás · Workflow · www.elo.comVállalati tartalomkezelés · Dokumentumkezelés · Archiválás · Workflow · www.elo.com

Az ELO Business Logic Provider (BLP) modulja megkönnyíti a vállalati munkát. Segítségével 
az üzleti alkalmazások tökéletesen összekapcsolhatóak egy céget átfogó folyamattá.

A modul Designer elnevezésű elemével, mely egy grafikusan irányítható felhasználói felület, 
kényelmesen illeszthetőek az alkalmazások az egyéni, illetve cégspecifikus igényekhez. 
A cégen belül használt egyéb alkalmazások összekötése az ELO ECM Suite ELOprofessional 
és ELOenterprise szoftvereivel probléma nélkül és testreszabva lehetséges. Technológiai 
szempontból a DMS és ECM projektek megvalósítása teljesen új módokon érhető el az ELO 
BLP-vel. A merev illesztőfelület koncepciók már a múlté.
 
A munkaigényes programozásra és szkriptingre már nincs szükség. Így hatékonyan, részle-
geket-, illetve vállalatot átfogóan képezhetőek le a vállalati folyamati láncolatok.

ECM-összeköttetés testreszabva

ELO Business Logic Provider

ELO Business Logic Provider

Testreszabott ECM

Testreszabott ECM



ECM a Designer-ben történő központi konfigurációval
Az ELO BLP egyedülálló megoldáscsomagot kínál a felhasználóknak a külső alkal-
mazások és az ELO ECM rendszer, illetve az ELOprofessional és ELOenterprise ter-
mékek összekötéséhez. Egy központilag konfigurált üzleti logika gondoskodik a lét-
rehozott bizonylatok és jelentések, e-mailek, Office- és szkennelt dokumentumok, 
valamint egyéb fájlok feldolgozásáról.

Az ELO BLP tökéletesen integrálódik a vezető alkalmazásokba, az ERP-, CRM vagy egyéb 
rendszerekbe. A felhasználó megszokott munkakörnyezetében profitálhat az egysze-
rűen használható információkból, miközben optimális támogatást kap munkafolya-
mataihoz. Eközben az ELO BLP egy átjárható rendszerről gondoskodik, amely teljes 
mértékben tekintettel van a dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, menté-
sére és bonyolításuk irányítására.

Így működik az 
ELO Business Logic Provider (BLP)

ELO Business Logic Provider (BLP)
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A képen:
ELO BLP programfelület 
A Designer-el egyénileg 
konfigurálható az üzleti 
logika az ECM rendszer 
számára
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Mi fejlesztünk − Ön növekszik

Egyéni rugalmasság
Az ELO BLP rendszer olyan rugalmasra lett tervezve, 
hogy lehetővé teszi az ECM projektek ELO-val való 
megvalósításának egyedi igények szerinti testresza-
bását, egy könnyen kezelhető, grafikus felhasználói 
felületen, a Designer-en keresztül. 
Az üzleti logika központilag kerül konfigurálásra, 
függetlenül az integrációs technológiától és a tulaj-
donképpeni beviteli feladattól. A klasszikus értelem-
ben vett szkript programozásra és a gyakran hibale-
hetőségeket rejtő illesztőfelület implementációkra 
nincs szükség.

Üzleti logika gombnyomásra
Sok ERP rendszerhez és szakalkalmazáshoz rendel-
kezésre áll egy előre konfigurált lekérdezési definíció, 
egy ún. alkalmazás sablon. Ezek az előkészített adat-
hozzáférési és tartalom lekérdezési definíciók egy 
gombnyomással importálhatóak a Designer-be, és 
cég-specifikusan formálhatóak. 
Döntő szempont, hogy szinte semmi, illetve csak mi-
nimális beavatkozás szükséges a vezető alkalmazá-
sokba. 



Ágazati megoldások és mintapéldák
Az ELO BLP-vel az ügyfelek hozzájutnak a különböző ágazatokból és speciális terüle-
tekről származó, többéves know-how-hoz a tartalomkezelésre vonatkozóan. Ez a tudás 
azonnal felhasználhatóan áll rendelkezésre, részben „előrecsomagolt”, különböző 
jellegű (ágazati- vagy szakterületre vonatkozó) szoftver minták formájában. Ezek az 
úgynevezett ágazati sablonok egy gombnyomással importálhatóak a Designer-be és 
a legrövidebb idő alatt rászabhatóak a vállalati igényekre. Az extrém módon rugalmas 
illesztési lehetőségek, melyek a legmodernebb technológiákon és előre definiált szab-
ványokon alapulnak, a gyakorlatban egy nagy szabadságot nyújtó, az igényeket kielé-
gítő ügyfélmegoldást jelentenek. Így teljes mértékben megvalósul a befektetés meg-
térülése és a hosszú távú biztonság.

ECM ELO BLP-vel: erős csapat nagy teljesítménnyel
Az ELO BLP egyszerű kezelhetősége lehetővé teszi az összes üzleti dokumentum átfogó 
bevitelét az ELO ECM rendszerbe: 

• Saját készítésű bizonylatok és jelentések szerkesztése

• szkennelt dokumentumok vonalkód felismerése

• bejövő, szkennelt dokumentumok archiválása és bonyolításuk irányítása

• Microsoft Word és Excel dokumentumok mentése

• E-mailek folyamatra vonatkoztatott feldolgozása 

• Fájlok archiválása közvetlenül a fájlrendszerből, a felhasználó munkafelületén  
 a DropZone felületen vagy közvetlenül egy ERP rendszerbe integrálva

• Fájlok feldolgozása a mappafelügyeletből

Így működik az 
ELO Business Logic Provider (BLP)

ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva
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Nyomtatott adatok feldolgozása
Az ELO BLP-be integrált Output Manager és PDF Pro-
cesszor segítségével biztosított a saját létrehozású 
bizonylatok feldolgozása az ERP rendszerből vagy 
szak-alkalmazásból. 

Az Output Manager lehetővé teszi a nyomtatott ki-
adványok rendelkezésre bocsátását az üzleti alkalma-
zásokból. Az átvétel itt egy vagy több virtuális nyom-
tatón keresztül történik, melyek választás szerint Tiff 
vagy PDF fájlokat hoznak létre és háttér űrlapokat 
tudnak rendelkezésre bocsátani. 

A PDF Processzor közvetlenül a fájlrendszerből képes 
feldolgozni a PDF fájlokat és mellé még kiterjedt 
lehetőségeket is kínál a PDF dokumentumok adata-
inak direkt felismerésére és kivonatolására. A nyom-
tatási feladatok feldolgozása emellett teljesen au-
tomatikus. Az is megadható, hogy a többszörösen 
archivált dokumentumok az eredeti dokumentum 
verzióiként legyenek-e archiválva. Így egy bizonylat 
teljes módosítás- és verzió története követhetően 
mentésre kerül az ELO-ban.

Szkennelt dokumentumok: 
saját és külső bizonylatok
Az aláírt szállítási bizonylatok, mint például a szállí-
tólevelek, tanúsítványok vagy teljesítésigazolások 
fontos bizonyító erejű dokumentumok, melyeket 
meg kell őrizni. Az ELO BLP vonalkód felismerőjének 
segítségével a bizonylatok a szkennelés után auto-
matikusan feldolgozásra kerülnek és hozzárendelőd-
nek az ERP rendszer folyamataihoz.



Bejövő számla folyamatok: 
tökéletes minden variációra
A bejövő számlák automatikus feldolgozása jelentős racionalizálási lehetőséget kínál. 
A teljes folyamati lánc során folyamatosan állítható a kívánt automatizálási fokozat, a 
bizonylatok forgalma és a vállalat mérete szerint. Ehhez kínálja az ELO, az ELO BLP-n túl, 
a nagyteljesítményű ELO DocXtractor modult, mely a dokumentum adatok intelligens 
kinyerésével vagy a rugalmas, pozíció szerinti számlaellenőrzési és adat validálási lehe-
tőségekkel optimálisan támogatja a bejövő számla feldolgozási folyamatot. Ezzel a mi-
nimumra csökkenthetőek az átfutási idők és elkerülhető a felesleges adatrögzítés.

E-mailek: integrált feldolgozás
Az ELO ECM rendszerként való használatával központi jelentőséget nyer az e-mailek 
mentése és feldolgozása, ha teljeskörű információ ellátásról akarunk beszélni. Emel-
lett az e-maileket − amennyiben hivatalos levelekről van szó − eredeti formájukban 
kötelező megőrizni. 
Az ELO BLP-vel az e-maileket nem pusztán statikai szempontok szerint és szöveg 
szerint visszakereshetően archiváljuk, mint az szokásos, hanem hozzárendeljük 
azokat üzleti partnerekhez vagy más alkalmazások folyamataihoz. Ezzel teljes kö-
rűen figyelembe vesszük a törvényi előírásokat.

ELO BLP − 
rendszert átfogó együttműködés

ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva
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Az opcionális ELO Business Connect komponensek 
optimálisan egészítik ki a teljes folyamatot. A felhasz-
nálónak a kontextusra ügyelve állnak rendelkezésére 
adatok a vezető alkalmazásokból, hogy szerep- és 
feladat szerint hajthasson végre különböző feladato-
kat. Így például egy ügyfél vagy szállítói levél megírá-
sa azonnal sikerül, legyen az Word dokumentum vagy 
e-mail. Az írásos kommunikáció nagy része hatéko-
nyan, egyszerűen és biztonságosan elintézhető a do-
kumentum sablonokon keresztül.

Az e-mail archiválás területén ez az átfogó megol-
dáscsomag jelentősen kiemelkedik a piacon találha-
tó, tisztán technikai megoldásra koncentráló más 
rendszerek közül. A Microsoft Outlook programhoz 
tervezett megoldás mellett további kliens- és szerver 
oldali modulokat is kínálunk a Lotus Notes és Tobit 
alkalmazásokhoz.

Office dokumentumok integrált létre-
hozása és szerkesztése
Az ELO BLP tökéletesen illeszkedik a Microsoft Outlook, 
Word és Excel programokba, és biztosítja a szabály 
alapú dokumentum bevitelt, valamint a vezető rend-
szerek folyamatainak összekapcsolását.
A feldolgozás gyors és kényelmes. Egy dokumentum 
bevitele során igény szerint lehet a vezető alkalmazá-
sokból vagy más forrásokból információkat keresni 
vagy érvényesíteni. Az intuitív és felhasználóbarát 
munkavégzés mérvadó a magas fokú felhasználói el-
fogadottsághoz, mely aztán alapját nyújtja az egysé-
ges dokumentum menedzsmentnek, és így az üzleti 
folyamatok teljes transzparenciájának. 



Automatikus archiválás drag&drop-al
A fájlrendszer dokumentumai és fájljai drag&drop módszerrel egyszerűen egy vagy több 
aktív beviteli felületre (úgynevezett DropZone-ra) húzhatóak. Az üzleti ügynek és archi-
válási szabálynak megfelelően történik a továbbfeldolgozás és helyes bevitel, az ERP 
adatok használatával. A DropZone-ok közvetlenül rendelkezésre állnak a felhasználó 
munkafelületén vagy a vezető rendszerekbe integrálva. 

ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva

A fájlok a DropZone segítségével hozzárendelhetőek és archiválhatóak.

Ügyfél: példa cég

Drop Files Here

Projekt: 2317

Drop Files Here

Megbízás: 401821

Drop Files Here
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Archiválás mappafelügyelettel 
és feltöltéssel
Az ELO BLP a felhasználó beavatkozása nélkül is gon-
doskodik a biztos és érvényes bevitelről. A feltöltési 
központon (Upload Center) keresztül lehet a map-
pákat profil szerint felügyelni és tartalmukat auto-
matikusan, szabályalapúan feldolgozni. A fájlok és 
dokumentumok központi alkalmazásokhoz továbbí-
tódnak további feldolgozásra és archiválásra.

Átláthatóan modellezve és  
automatikusan dokumentálva:  
ELO BLP Documentation
Az ELO BLP Documentation magas fokon automa-
tizált dokumentálást kínál a szoftvertechnikai fel-
dolgozásokhoz és integrációkhoz, és támogatja az 
eljárás-dokumentáció követelményeit ezen a terü-
leten. Figyelembe veszi a folyamat során a konfigu-
rált üzleti logikát (dokumentum osztályozás, inde-
xelés, jogosultságok, struktúrák, workflow indítása 
és a hozzá tartozó műveletek) és a műszaki konfi-
gurációkat, valamint az ELO BLP Output Manager 
és ELO BLP Barcode részrendszereket is. A modul 
jelentősen redukálja a szükséges ráfordításokat és 
folyamatosan gondoskodik a teljes körű, strukturált 
dokumentálásról az ELO BLP-vel való alkalmazás 
integráció területén.



Ideális az információval dolgozóknak
Az ELO Business Connect (BC) döntő válaszokat kínál:
Információk és akciók kontextusba való integrálása − a hatékonyság szerep szerinti 
növelése

Az ELP BC lehetővé teszi a komplett munkavégzést az átfogó adat-hozzáféréssel, intel-
ligens kereséssel, folyamat automatizálással és rafinált alkalmazás integrációval. Eközben 
a felhasználó áll a történések középpontjában.

Az ELO BC egy mindenre kiterjedő, szerepeken alapuló kontextusba köti össze az üzleti 
alkalmazásokat, a dokumentum tárolókat, adatbázisokat és más információ forrásokat, 
Microsoft Office-, külső és web alkalmazásokat.

Keresés és találatok, informálás, létrehozás, megnyitás és ugrás, bevitel − ezek 
a központi funkció csoportok. Ezekkel a funkciókkal az információs szakemberek uni-
verzális lehetőséget kapnak az egyes keresési eredmények, információk és alkalmazások 
egyszerű összekapcsolásához és megnyitásához, és tevékenységek indításához.

Az ELO BC-vel nagyon egyszerűen rendelkezésre állnak az aktuális feladathoz szükséges 
dokumentumok, információk és kezelési opciók az SAP rendszerben. Nagyon egyszerű 
− egy kattintással vagy teljesen automatikusan.

ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva

ELO Business Connect
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Többletérték − automatikusan és  
szerepek szerint minden feladathoz
Az ELO BC integrálódik a vezető rendszerekbe és a 
helyi munkafelületre, egy elegánsan egyszerű módját 
kínálva a felhasználónak a munkafeladataihoz szük-
séges, helyes információkhoz és funkciókhoz való 
hozzáférésnek. Átfogó reagálás és az azonos infor-
mációk valamennyi felületen való használata − ezek 
a sikeres vállalati kommunikáció alapjai. 

ELO Business Connect:
• egyszerűen és célzottan integrálja a munkatár-

sakat az üzleti folyamatokba
• a megszokott felhasználói felületen, egyszerűen 

biztosítja az információkat és funkciókat
• lehetővé teszi az emberek, információk és 

alkalmazások hatékony együttműködését
• automatizálva szállítja a helyes adatokat és 

információkat a munkafeladathoz
• egységes akció és egységes információk − 

a webes- és szakmai alkalmazásokban, és 
tökéletesen integrálva a helyi munkafelületen

A képen:
ELO Business Connect 

oldalsó menü egy konkrét 
üzleti elemhez tartozó  

információkkal és 
akciókkal
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