ELO Business Logic Provider
Testreszabott ECM

ECM-összeköttetés testreszabva
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, részlegeket-, illetve vállalatot átfogóan képezhetőek le a vállalati folyamati láncolatok.
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ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva

Így működik az
ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM a Designer-ben történő központi konfigurációval
Az ELO BLP egyedülálló megoldáscsomagot kínál a felhasználóknak a külső alkalmazások és az ELO ECM rendszer, illetve az ELOprofessional és ELOenterprise termékek összekötéséhez. Egy központilag konfigurált üzleti logika gondoskodik a létrehozott 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 egyszerűen használható információkból, miközben optimális támogatást kap munkafolyamataihoz. Eközben az ELO BLP egy átjárható rendszerről gondoskodik, amely teljes
mértékben tekintettel van a dokumentumok létrehozására, szerkesztésére, mentésére és bonyolításuk irányítására.

A képen:
ELO BLP programfelület
A Designer-el egyénileg
konfigurálható az üzleti
logika az ECM rendszer
számára

Egyéni rugalmasság

Üzleti logika gombnyomásra

Az ELO BLP rendszer olyan rugalmasra lett tervezve,
hogy lehetővé teszi az ECM projektek ELO-val való
megvalósításának egyedi igények szerinti testreszabását, egy könnyen kezelhető, grafikus felhasználói
felületen, a Designer-en keresztül.
Az üzleti logika központilag kerül konfigurálásra,
függetlenül az integrációs technológiától és a tulajdonképpeni beviteli feladattól. A klasszikus értelemben vett szkript programozásra és a gyakran hibalehetőségeket rejtő illesztőfelület implementációkra
nincs szükség.

Sok ERP rendszerhez és szakalkalmazáshoz rendelkezésre áll egy előre konfigurált lekérdezési definíció,
egy ún. alkalmazás sablon. Ezek az előkészített adathozzáférési és tartalom lekérdezési definíciók egy
gombnyomással importálhatóak a Designer-be, és
cég-specifikusan formálhatóak.
Döntő szempont, hogy szinte semmi, illetve csak minimális beavatkozás szükséges a vezető alkalmazásokba.
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ELO Business Logic Provider (BLP)
ECM testreszabva

Ágazati megoldások és mintapéldák
Az ELO BLP-vel az ügyfelek hozzájutnak a különböző ágazatokból és speciális területekről 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 szabványokon alapulnak, a gyakorlatban egy nagy szabadságot nyújtó, az igényeket kielégítő ügyfélmegoldást jelentenek. Így teljes mértékben megvalósul a befektetés megtérülése és a hosszú távú biztonság.

Így működik az
ELO Business Logic Provider (BLP)
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

Nyomtatott adatok feldolgozása
Az ELO BLP-be integrált Output Manager és PDF Processzor segítségével biztosított a saját létrehozású
bizonylatok feldolgozása az ERP rendszerből vagy
szak-alkalmazásból.
Az Output Manager lehetővé teszi a nyomtatott kiadványok rendelkezésre bocsátását az üzleti alkalmazásokból. Az átvétel itt egy vagy több virtuális nyomtatón keresztül történik, melyek választás szerint Tiff
vagy PDF fájlokat hoznak létre és háttér űrlapokat
tudnak rendelkezésre bocsátani.

Szkennelt dokumentumok:
saját és külső bizonylatok
Az aláírt szállítási bizonylatok, mint például a szállítólevelek, tanúsítványok vagy teljesítésigazolások
fontos bizonyító erejű dokumentumok, melyeket
meg kell őrizni. Az ELO BLP vonalkód felismerőjének
segítségével a bizonylatok a szkennelés után automatikusan feldolgozásra kerülnek és hozzárendelődnek az ERP rendszer folyamataihoz.

A PDF Processzor közvetlenül a fájlrendszerből képes
feldolgozni a PDF fájlokat és mellé még kiterjedt
lehetőségeket is kínál a PDF dokumentumok adatainak direkt felismerésére és kivonatolására. A nyomtatási feladatok feldolgozása emellett teljesen automatikus. 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.
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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 lehetőségekkel optimálisan támogatja a bejövő számla feldolgozási folyamatot. Ezzel a minimumra csökkenthetőek az átfutási idők és elkerülhető a felesleges adatrögzítés.

ELO BLP −
rendszert átfogó együttműködés
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. Emellett 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 körűen figyelembe vesszük a törvényi előírásokat.

Az e-mail archiválás területén ez az átfogó megoldáscsomag jelentősen kiemelkedik a piacon található, 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 létrehozása és szerkesztése

Az opcionális ELO Business Connect komponensek
optimálisan egészítik ki a teljes folyamatot. A felhasználónak a kontextusra ügyelve állnak rendelkezésére
adatok a vezető alkalmazásokból, hogy szerep- és
feladat szerint hajthasson végre különböző feladatokat. Így például egy ügyfél vagy szállítói levél megírása azonnal sikerül, legyen az Word dokumentum vagy
e-mail. Az írásos kommunikáció nagy része hatékonyan, egyszerűen és biztonságosan elintézhető a dokumentum sablonokon keresztül.

Az ELO BLP tökéletesen illeszkedik a Microsoft Outlook,
Word és Excel programokba, és biztosítja a szabály
alapú dokumentum bevitelt, valamint a vezető rendszerek folyamatainak összekapcsolását.
A feldolgozás gyors és kényelmes. Egy dokumentum
bevitele során igény szerint lehet a vezető alkalmazásokból vagy más forrásokból információkat keresni
vagy érvényesíteni. Az intuitív és felhasználóbarát
munkavégzés mérvadó a magas fokú felhasználói elfogadottsághoz, mely aztán alapját nyújtja az egységes dokumentum menedzsmentnek, és így az üzleti
folyamatok teljes transzparenciájának.
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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 archiválási 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.

Megbízás: 401821

Drop Files Here

Ügyfél: példa cég

Drop Files Here

A fájlok a DropZone segítségével hozzárendelhetőek és archiválhatóak.

Projekt: 2317

Drop Files Here

Archiválás mappafelügyelettel
és feltöltéssel
Az ELO BLP a felhasználó beavatkozása nélkül is gondoskodik a biztos és érvényes bevitelről. A feltöltési
központon (Upload Center) keresztül lehet a mappákat profil szerint felügyelni és tartalmukat automatikusan, szabályalapúan feldolgozni. A fájlok és
dokumentumok központi alkalmazásokhoz továbbítódnak további feldolgozásra és archiválásra.

Átláthatóan modellezve és
automatikusan dokumentálva:
ELO BLP Documentation
Az ELO BLP Documentation magas fokon automatizált dokumentálást kínál a szoftvertechnikai feldolgozásokhoz és integrációkhoz, és támogatja az
eljárás-dokumentáció követelményeit ezen a területen. Figyelembe veszi a folyamat során a konfigurált üzleti logikát (dokumentum osztályozás, indexelés, jogosultságok, struktúrák, workflow indítása
és a hozzá tartozó műveletek) és a műszaki konfigurációkat, 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.

Mi fejlesztünk − Ön növekszik
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ELO Business Connect
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, intelligens 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 univerzális 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.

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 szükséges, helyes információkhoz és funkciókhoz való
hozzáférésnek. Átfogó reagálás és az azonos információk valamennyi felületen való használata − ezek
a sikeres vállalati kommunikáció alapjai.
ELO Business Connect:
• egyszerűen és célzottan integrálja a munkatársakat 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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Az Ön ELO partnere

Cikkszám A000-Mobile-HU

ELO Digital Office Kft. · Budapest/Magyarország · www.elo.com · info-hungary@elo.com
ELO Digital Office GmbH · Stuttgart/Németország · www.elo.com · info@elo.com

az ELO Digital Office, az ELO logó, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional és ELOenterprise védjegyek az ELO Digital Office GmbH tulajdona Németországba és/vagy más országokban.
A Microsoft®, MS®, Windows®, Word® és Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az USA-ban és/vagy más országokban. Más
cég-, termék vagy szolgáltatás nevek saját tulajdonosuk védjegyei. Jelen kiadvány csak általános információkat tartalmaz, és nem helyettesíti a részletes, személyes konzultációt.
A kiadványban szereplő információk előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatók. A műszaki jellemzők és funkciók országonként eltérőek lehetnek. Az ELO termékekre,
szerződési feltételekre és árakra vonatkozó legfrissebb információkat az ELO társaságoktól és ELO business partnerektől, és/vagy az ELO kereskedelmi partnerektől kaphatja meg. A
termékinformáció a jelenlegi státuszt mutatja. A szolgáltatások tartalmát és mértékét kizárólag a megfelelő szerződések határozzák meg. Az ELO nem garantálja, hogy termékei vagy
szolgáltatásai megfelelnek egyedi jogi szabályozásoknak. A vásárló felelős a nemzeti és nemzetközi jogi előírásoknak megfelelő biztonsági és más előírások betartásáért.
Fenntartjuk a jogot hibák és nyomdai hibák előfordulásáért. A dokumentum részeinek vagy egészének reprodukciója és terjesztése csak az ELO Digital Office GmbH írásos engedélyével
lehetséges.
© Copyright @ 2013 ELO Digital Office GmbH. Minden jog fenntartva.
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