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Nem számít, hogy kis- vagy nagyvállalatról beszélünk, mindannyian a növekvő adatfolyammal 
küzdünk. Nincs jelentősége, hogy a dokumentumokat klasszikusan papíron vagy digitálisan, 
vagy e-mail formájában kapjuk. Az adathalmaz egyre nagyobb lesz. Csak azok maradnak hosz-
szútávon a piac sikeres résztvevői, akik ezeket az információkat hatékonyan és automatizáltan 
tudják feldolgozni.

Az ELO Digital Office az olyan funkcionális megoldások tapasztalt gyártójaként ismert, melyek-
kel hatékonyabban kezelhetőek az információk és az azokhoz rendelt üzleti folyamatok. A kife-
jezetten vállalati célokra tervezett vállalati tartalomkezelő (ECM) szoftver elemei és egyénileg 
konfigurálható illesztőfelületei segítik a felhasználót a saját üzleti tevékenységére szabott 
folyamatok kialakításában.

Az ELOprofessional széles körű felhasználási lehetőségei hatékonyabb és jobb teljesítményű 
üzleti folyamatokat eredményeznek. A vállalati dokumentumok és információk biztonságo-
san és a  jogszabályoknak megfelelően kerülnek kezelésre a teljes életciklusukon keresztül. 
Különleges funkciónak számít a Microsoft Office-világba való tökéletes integráció, mely a fel-
használó számára a jól megszokott módon nyújtja a digitális dokumentumkezelés előnyeit.

ELOprofessional 9
Nagyobb hatékonyság az üzleti folyamatokban
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Az ELO ECM megoldásainak lényeges szempontja a napi munkához szükséges információkhoz 
való mindenkori és hatékony hozzáférés. A multi-kliens koncepciónak köszönhetően, a fel-
használó a  megszokott munkakörnyezetből (Microsoft Outlook, Microsoft Office, internet, 
ERP-alkalmazások stb.) dolgozhat az ELO megoldásaival. Kiemelkedő jellemző az integráció 
foka, mellyel az ELO funkciókat rendelkezésre bocsájtják az alkalmazások. Ezzel többszörösére 
növekszik a felhasználó hatékonysága.

Egyszerűbb, rugalmasabb és gyorsabb munkavégzés, történjen akár szakmai alkalmazásból, 
egy átfogó üzleti folyamatból vagy mobil használat során – ez az ELOprofessional egyik leg-
főbb alapszabálya.

Az ELOprofessional használatával a vállalatok biztonságosan archiválhatják információikat, 
ugyanakkor átfogó tudásbázishoz is jutnak, mellyel még hatékonyabban működhet az üzlet. 
Az  ELO számos megoldás-mintát kínál, melyek elősegítik a vállalat üzleti sikerét. Mindegy, 
hogy bejövő számlák feldolgozásáról, digitális személyes aktákról vagy e-mail kezelésről van 
szó – az ELOprofessional a lehető legjobban felvértezi a felhasználót a kihívásokra. Ehhez tár-
sulnak az egyéni igényekhez igazított megoldás-elemek, melyek a hatékonyabb együttműkö-
dés érdekében összekötik az ECM rendszert külső alkalmazásokkal. Ezzel a lehetőségek tár-
háza ismét jelentősen bővül. 

Információkhoz való hozzáférés bárhonnan
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A vállalatokat napjainkban számos kihívás éri. Az egyik ezek közül a beérkező és meglévő in-
formációk logikus strukturálása. Ezeket nemcsak biztonságosan kell tárolni, hanem rendszere-
zést és feldolgozást igényelnek. Az ELOprofessional 9 csaknem minden igényre testreszabott 
megoldást kínál. 

Bejövő számlák feldolgozása
A számlák gyakran több területen is keresztülmennek a vállalaton belül. Ez időbe és pénzbe 
kerül. Az ELO bejövő számlafeldolgozás megoldásával lényegesen lerövidíthetőek az átfutási 
és feldolgozási idők. 
Az ELO-ban automatikusan rögzítésre és osztályozásra kerülnek a bejövő számlák és bizonyla-
tok, majd a megfelelő munkatárshoz kerülnek. Minden releváns számla-adat, mint például 
számlaszám, adó mértéke stb. helyesen felismerésre kerül és több valószínűségi vizsgálaton 
esik át. Az ERP rendszerben már meglévő megrendeléshez tartozó számlákat akár teljesen 
automatizált folyamattal is fel lehet dolgozni.

Modern workflow-k
bejövő számlák feldolgozásához

A képen: az ELO DocXtractor egy bejövő számlát osztályoz.
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Optimális irányítás a workflow-nak köszönhetően
A közvetlen megrendelés-kapcsolattal nem rendelkező számlák egy testre szabható elektronikus 
számlaellenőrző workflow-n keresztül a megfelelő munkatársnak, illetve részlegnek továbbítód-
nak és kerülnek jóváhagyásra. Az ELO workflow által támogatott számlafeldolgozás mérhető 
hasznot hoz, mivel kevesebb munkaráfordítás mellett drasztikusan csökken az átfutási idő, nő 
a minőség, kihasználható a korai fizetés kedvezménye és elkerülhető a késedelmi kötbér.

A beérkező kötelezettségek naprakész áttekintésével megvalósul az átláthatóság a cégen 
belül. Minden megszokott kereskedelmi ERP rendszerhez – SAP, Microsoft vagy Sage – tökéle-
tes integrációt kínálunk. A folyamatokhoz kapcsolódó levelezés, mint kalkulációk, ajánlatok, 
e-mailek stb. a jogi előírásoknak megfelelően szintén archiválásra kerül, és igény esetén elekt-
ronikus aláírással látható el.

ELO modulok a bejövő számlák feldolgozásához:

ERP illesztőfelület – Microsoft
Tökéletes integráció a Microsoft Dynamics Navision 
világba. A dokumentumok biztonságosan és a jogsza-
bályi előírásoknak megfelelően kerülnek archiválásra.

ELO workflow
Az elektronikus workflow-k részlegeken átívelve 
támogatják a céges folyamatokat, és gondoskodnak 
az üzleti ügyek pontos és biztonságos feldolgozásáról.

SAP illesztőfelület
Biztonságos és nagy teljesítményű összeköttetés az 
SAP ECC-hez, SAP dokumentumok kényelmes átvétele 
és a kereskedelmi folyamatok teljeskörű támogatása.

ELO iSearch
A hatékony és nagyteljesítményű keresőtechnológia 
szemantikus és nyelvi eljárásokon keresztül, gyorsan 
és célzottan vezet el a keresett információhoz és a 
szükséges ismeretekhez.

ELO Business Logic Provider (BLP)
Egyedülálló megoldás az üzleti logikának megfelelő-
en konfigurálható rugalmas rendszerintegráció 
megvalósítására

ELO DocXtractor
A bejövő bizonylatok intelligens és automatikus 
osztályozása és feldolgozása.
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Napjaink divatos – és egyre hasznosabb – témája a mobil munkavégzés. A helytől való független-
ség és a rugalmasság azok a jellemzők, melyek forradalmasították az információ-feldolgozást. 
Az okostelefonok, táblagépek és egyéb távoli feldolgozást támogató eszközök sikerének is ezek 
a titkai. Ez a sikersorozat elérte a vállalatokat és az üzleti világot is. Céges felhasználásnál a mobil 
területen viszont kiemelt szempont az adatbiztonság és a céges folyamatokat támogató megol-
dások. Csak így lehet biztosítani az átláthatóságot, hatékonyságot és biztonságot. Űrlap alapú 
üzleti folyamatszabályozás, titkosítás vagy kapcsolat nélküli (offl  ine) munka – az ELO ECM család 
szoftverhez tartozó mobil megoldások (ELO intelligens mobil csatoló moduljával mobil eszkö-
zökre App, Web Access) ezt mind kínálják a leggyakoribb mobil készülékekhez.

Az ELO csaknem valamennyi okostelefonon és táblagépen használható. Így az Apple iPhone, Apple 
iPad, valamint Android -készülékekhez fejlesztett speciális alkalmazás közvetlenül és ingyenesen 
letölthető az App-Store-ból, illetve a Google Play felületről. A felhasználó egyszerűen kapcsolódik 
a központi szerverhez a belső hálózaton és ez után irányított hozzáférést kap a kívánt adatokhoz. 
Az adatok biztonságát egyfelől jelszóvédelem, másfelől speciális átviteli protokoll garantálja.

Workfl ow egy ujjmozdulattal
A mobil lehetőségek természetesen nem korlátozódnak pusztán a dokumentum hozzáfé-
résre.  A  workfl ow-funkciók és feladatok is irányíthatóak a mobil készülékeken keresztül. Ily 
módon távolról kezelhetők az üzleti folyamatok és a minimumra korlátozódnak a megszakítá-
sok. A felhasználó egy ujjmozdulattal navigál az esedékes feladatok között. Kényelmesen készít-
het megjegyzéseket, és utána átadhatja a workfl ow folyamatot és/vagy továbbíthatja a felada-
tot a következő munkafázisba. A Mobilan és gyorsan a célba mottónak megfelelően.

ELO modulok mobil munkavégzéshez:

Mobil munkavégzés
Üzlet határok nélkül

ELO workfl ow
A mobil, digitális workfl ow-k részlegeken átívelően 
irányítják a vállalati folyamatokat és gondoskodnak az 
ügyek pontos és hatékony feldolgozásáról.

ELO mobil eszközökre
A testreszabott ECM-App Android, iOS és más 
platformokra.

ELO iSearch
Az ELO iSearch a lingvisztikai és szemantikus eljárások 
kombinációján keresztül segíti a felhasználót abban, 
hogy az célzottan és gyorsan hozzájusson a keresett 
tartalmakhoz és információkhoz.
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Az ELO mobil eszközökre alkalmazás szinkronizációs
funkciójának köszönhetően a vállalati dokumentumok 

bármikor elérhetőek a munkatársak számára.
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Az e-mailek számos, üzleti szempontból érzékeny információt tartalmaznak. Ezért az üzleti folya-
matokkal való optimális összekapcsolás az e-mail menedzsment alfája és ómegája. Az ELO szerver-
alapú e-mail komponensek a szabadon konfigurálható szabályokon keresztül átfogó lehetősé-
get kínál az e-mailek automatizált feldolgozására. Így a fontos tartalmak célzottan és az üzleti 
folyamatokhoz illeszkedően vonhatóak be a már futó ügyintézésbe. 

Az ELO ECM-megoldások minden szükséges műveletet biztosítanak az e-mail-életciklus 
menedzsmenthez (ELM). Ide tartozik a jogszabályoknak megfelelő, visszakereshetőség, osztá-
lyozás és jogosultság kezelés. A folyamati összefüggésekkel és jogi feltételekkel összhangban 
minden üzleti vonatkozású e-mail feldolgozásra, archiválásra és kezelésre kerül a keletkezés-
től az elévüléséig. Így Ön magától értetődően profitál a biztonságos, transzparens és jogilag 
megfelelő üzleti folyamatokból.

A központi ELO ECM e-mail menedzsment csökkenti a költségeket és időt takarít meg. Igény sze-
rint az ELO két e-mail archiválási stratégia kombinációját teszi lehetővé, kliens- és szerver oldalon. 
A hatékony hozzáférési mechanizmusokon keresztül a felhasználó bármikor elérheti akár a leve-
lező rendszeren keresztül is az archivált dokumentumait és adatait. 

ELO kliensek Microsoft Outlook és IBM Lotus Notes alkalmazásokhoz
Az ELO funkciókészlete elérhető a Microsoft Outlook/Exchange és az IBM Lotus Notes rendsze-
rekhez. Mindkét integráció zökkenőmentes munkát tesz lehetővé és támogatja a megszokott 
környezetben, valamint hozzáférést a meglévő ELO archívum- és dokumentum folyamatokhoz.

ELO modulok mobil munkavégzéshez:

ELO DMS Desktop
Integrálja az ELO archívumot a Microsoft Office 
termékekbe (Outlook, Word, PowerPoint, Excel 
programok) és az IBM Lotus Notes-ba, a megszokott 
munkafelülete megtartásával.

ELO XC
Az ELO XC az e-mailek automatikus és revízióbiztos 
archiválása mellett e-mail menedzsmentet is lehetővé 
tesz. Az ELO XC EWS illesztőfelülettel részletesen lehet 
definiálni a feldolgozás szabályait. Az ún. „művelete-
ken” keresztül definiálhatóak az egyéni archiválási 
szabványok. A szolgáltatás Windows- 
konzol-alkalmazásként áll rendelkezésre.

ELO kliens IBM Lotus Notes-hoz
Az ELO és a Lotus Notes összekapcsolásával nagytelje-
sítményű DMS-platform jön létre. Az ELO-adatátvétel 
tehermentesíti a Lotus Notes adatbázist. Az ELO Lotus 
Notes kliens hatékony bővítmény formájában kínálja 
a teljes ECM-funkciókészletet, közvetlenül a Lotus 
Notes felületén.

ELO kliens Microsoft Outlook-hoz
Tartalmak kényelmes (teljes e-mailek vagy egyes 
mellékletek) kicserélése drag&drop funkcióval az ELO 
rendszer és az e-mail fiók között, valamint gyors párhuza-
mos keresés a Microsoft Outlook-ban és az ELO-ban – ezek 
az ELO Microsoft Outlook kliens erősségei. 

E-Mail-menedzsment
maximális hatékonysággal
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Az ELO központi ECM platformként zökkenőmentesen integrálja a vállalatirányítási (ERP) rendszere-
ket és gondoskodik a gyors, transzparens és biztonságos folyamatokról. A rendszerek fő feladata a 
vállalat üzleti folyamatainak optimális leképzése és irányítása. Az üzleti folyamatok akadálymentes 
bonyolításához az ERP- és ECM rendszerek tökéletes összekapcsolása szükséges.

Elsősorban a folyamatok adataihoz való direkt hozzáférés a fő szempont. Nem számít, hogy leve-
lekről, e-mailekről, szállítólevelekről van-e szó, a feladatot elvégző munkatársnak az a fontos, 
hogy minden korábbi információ időben a rendelkezésére álljon. Ez biztosítja, hogy a feldolgozás 
folyamatosan és gyorsan történjen. 

Az ELO-val központi információs rendszerré kötheti össze az információ-szigeteket, és valamennyi 
elterjedt ERP rendszerhez kapcsolódhat – SAP, Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX 
vagy Sage Office Line, Sage Classic Line és még sok más rendszerhez. 

ERP integráció
Optimalizált folyamatok, hatékony összeköttetés
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Fókuszban a jogszabályi megfelelőség
Az ELOprofessional használatával egyszerűvé válik a jogi előírások betartása. A szoftver megol-
dás támogatja a korrekt és revízióbiztos archiválást és dokumentumkezelést.

Üzleti logika testreszabva – az ELO BLP-vel lehetséges
A vállalat egyedi igényei szerint az ELO Business Logic Provider (BLP) moduljának segítségével az 
üzleti logika a legegyszerűbb módon szabható testre. Az előre konfigurált üzleti sablonok gyors és 
költségkímélő bevezetést tesznek lehetővé. A dokumentumkezelési szcenáriók lehetőségei olyan 
sokrétűek, amilyenek az egy-egy vállalati folyamathoz kapcsolódó igények: a munkafolyamatok 
minden esetben jelentősen felgyorsulnak. A könnyen kezelhető grafikus workflow funkciók megte-
remtik a szükséges átláthatóságot a folyamatok felett. A bonyolítás során jelentkező problémák így 
idejében felismerhetőek és elháríthatóak. A dokumentumok elérhetősége és a biztonsága is adott.

A dokumentumok osztályozása és azonosítása után következik a revízióbiztos archiválás. Ezek 
után azonnal hozzá lehet férni a keresett információkhoz – közvetlenül az ELO kliensből vagy 
direkt az ERP rendszerből – ahogy az ügyfél kívánja. A dokumentumok fontos információkat 
hordoznak a céges folyamatok szempontjából. Az ELO-val Ön olyan hatékony megoldáshoz 
jut, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes feldolgozási folyamatot, és a fontos információk 
villámgyors elérését.

ELO modulok ERP integrációhoz:

ELO Business Logic Provider (BLP)
Egyedülálló megoldás egy teljes körű és rugalmas, 
testreszabott üzleti logika- és folyamat támogatás 
konfigurációhoz, valamint meglévő üzleti megoldások 
átfogó összekötéséhez.

ELO workflow
Az elektronikus workflow-k részlegeken átívelve 
irányítják a céges folyamatokat és gondoskodnak  
az üzleti ügyek pontos és biztonságos  
feldolgozásáról.

ERP integráció
ELO BLP – egy modul minden esetre
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Speciális alkalmazások

Logikai kapcsolódás (ELO BLP)

ELO ECM rendszer

Az ELO Business Logic Provider (BLP) egy funkcionális 
modul, amely egyszerű eszközökkel kapcsolja össze 
a külső alkalmazás logikáját az archívum-alkalmazás 
üzleti logikájával. Így szkript programozás nélkül 
valósul meg az ELO és a speciális alkalmazások 
összekötése.
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A személyi adatok kezelése akta az elektronikus ügyintézés egy speciális esete. Nemcsak fontos, 
de mindenekelőtt nagyon érzékeny adatokat érint. Ez megköveteli, hogy a korrekt alkalmazás 
mellett adott legyen a szerződéses aktákban tárolt dokumentumok és információk jogszabályok-
nak megfelelő kezelése. Az erre vonatkozó követelmények szerződés-függők, és folyamatokra 
vonatkozó jogosultságokból, ideiglenes engedélyezésekből és a szerződés részleteihez való hoz-
záférés szigorú szabályozásából indulnak ki.

Ennek során egy szerződéssel kapcsolatban legtöbbször különböző dokumentum fajták (Word, 
PDF, TIFF, JPG stb.) jelennek meg a különféle céges területekről. Fontos szempont az információk 
átláthatósága. Ehhez nagyteljesítményű verzió- és revízió kezelés funkciót biztosít az ELO, amely-
lyel a változások mindenkor követhetőek és láthatóak maradnak.

A elektronikus szerződéses aktákkal a vállalat nemcsak dokumentumait és az azokkal összefüg-
gő akta-információkat tartja kézben, hanem a vállalat-specifikus üzleti logikát is. Egyszerűen és 
rugalmasan definiálhatók a feldolgozási szabályok, az egyéni sémák és nézetek. Az automatikus 
emlékeztetők biztosítják, hogy minden határidő betartásra kerüljön. A szűrési- és riport funkciók 
a szerződés követelményeinek, feltételeinek és még sok más tényezőnek a gyors áttekintését 
teszik lehetővé. A workflow és a csoportmunkát támogató műveletek súrlódásmentes és haté-
kony szerződéskezelést eredményeznek.

ELO modulok a digitális szerződéskezeléshez:

Elektronikus szerződéskezelés
Az érzékeny adatok helyes kezelése

ERP illesztőfelület – Microsoft
Tökéletes integráció a Microsoft Dynamics Navision 
világba. A dokumentumok biztonságosan rögzülnek  
és a jogszabályi előírásoknak megfelelően archiválód-
nak az ELO-ban.

ELO workflow
Az elektronikus workflow-k részlegeken átívelve 
irányítják a céges folyamatokat és gondoskodnak  
az üzleti ügyek pontos és biztonságos  
feldolgozásáról.

SAP illesztőfelület
Teljesítőképes összeköttetés az SAP ECC-hez, SAP 
dokumentumok kényelmes átvétele és a kereskedel-
mi folyamatok teljes körű feldolgozása.

ELO iSearch
A hatékony és nagyteljesítményű keresőtechnológiák 
szemantikus és nyelvi eljárásokon keresztül, gyorsan 
és célzottan vezetnek el a keresett információhoz és 
a szükséges ismeretekhez.

ELO Business Logic Provider (BLP)
Egyedülálló megoldás egy teljeskörű és rugalmas 
üzleti logika- és folyamat támogatás konfigurációhoz 
testreszabva, valamint a meglévő üzleti megoldások 
átfogó összekötése.

ELO DocXtractor
A bejövő bizonylatok intelligens és automatikus 
osztályozása és feldolgozása.
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Az ELO az ELO for SharePoint megoldást kínálja azoknak a felhasználóknak, akik hatékonyan 
akarják összekötni az ECM- és a csapatmunka szoftvereket. Így optimálisan kapcsolható össze 
a SharePoint az ELO ECM rendszerrel. Ily módon mindkét rendszer előnyei kihasználhatóak egy 
átjárható munkafolyamatban. Egyrészről a SharePoint csoportmunkát támogató funkciói, 
másrészről az ELO nagyteljesítményű modul komponensei, mint az elektronikus ügyintézés, az 
űrlap alapú work flow, a kiterjedt dokumentumkezelő képességek, vagy a jogszabályoknak 
megfelelő, biztonságos archiválás. Építőkövek, melyek nélkülözhetetlenek a vállalaton belüli, 
eredményes információkezeléshez.

Az integráció további előnye, hogy az ELO intelligens köztes szoftverként működik a Microsoft 
SharePoint mögött. Mivel az ELO nagyon hatékony összeköttetést kínál a különböző szak-alkalma-
zásokhoz, mint amilyen az SAP, CAD, Navision, Axapta és társai, az adatok és bizonylat informá-
ciók azonnal a felhasználó rendelkezésére állnak saját SharePoint környezetében is. 

Az adatok és dokumentumok beviteléhez központi adattárolás társul. Ezáltal tehermentesítő-
dik a Microsoft SharePoint-Server alkalmazás, mely így gyorsabban tud működni. A felhasználó 
szabadon dönthet, hogy az adatokat ideiglenesen a Microsoft SharePoint-ban vagy közvetlenül 
az ELO archívumba menti. Ez utóbbi megoldás alacsonyan tartja a Microsoft SharePoint SQL-
adatbázis helyigényét, és gondoskodik a Microsoft SharePoint rendszerek jelentősen jobb teljesít-
ményéről. A dokumentumok átvétele szabályok alapján történhet. Ugyanakkor workflow folya-
matok is generálhatóak. Az ELO-ba sztenderd módon integrált workflow szerverrel ugyanis 
komplex vállalati folyamatok képezhetőek le. 

Egy grafikus interfészen keresztül nagyon gyorsan és különösebb programozási igény nélkül  
modellezhető a szükséges üzleti folyamat. Emellett a grafikus workflow monitoring segítségével 
a Microsoft SharePoint-ban is vizualizálhatóak a folyamatok. Az ELO mobil eszközeit használva 
hatékonyan bővíthető a SharePoint-világ. Ezek nemcsak az adatokhoz, dokumentumokhoz és 
workflow-khoz való hozzáférést teszik lehetővé, hanem az integrált offline-funkción keresztül 
akkor is biztosítják az információk elérését, ha a megszakad vagy gyenge a hálózati kapcsolat.

ELO modulok a Microsoft SharePoint integrációhoz:

ELO for SharePoint 2013 illesztőfelület
Az ELO for SharePoint a rugalmas SharePoint 2013 
információs portált köti össze az ELO-val, és megmu-
tatja egy ECM rendszer és a Microsoft csapatmunka 
terén kínált összes funkciójának előnyeit a felhaszná-
lóknak. A külső rendszerekhez való kapcsolódás az 
átfogó ELO interfészeken keresztül valósul meg. 

ELO Business Logic Provider (BLP)
Egyedülálló megoldás egy teljeskörű ECM rendszer-
hez. Üzleti logika és folyamat-támogatás konfiguráci-
ója testre szabva, az üzleti szoftverek komplett integ-
rációjával. 

Microsoft SharePoint-integráció
Csapatmunka a legmagasabb fokon
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Új dizájn és leegyszerűsített kezelés
Az ELOprofessional 9 szoftverrel újra szabtuk az ELO ECM család felhasználói felületét is. Az új 
kezelői felület az aktuális trendet követi – levegős, lényegesen csökkentett felületek jellemzik. 
Az új szolgáltatás koncepció középpontjában az ELO termékek egyszerű és könnyed használ-
hatósága áll. 

Emellett semmi felesleges nem tereli el a fi gyelmet a lényegről, pontosan az áll rendelkezésre, 
amire az éppen elintézendő munkához szükségünk van. A trendek is az intelligens felhasználói 
felület irányába mutatnak, melyek szituációtól függően illeszkednek az éppen következő mun-
kafázishoz. Ehhez az ELO megfelelő konfi gurációs és programozási – szkript – lehetőségeket kínál. 

Az ELOprofessional 9 funkciói
Ilyen az egyszerű használat 

A képen: az ELOprofessional új felülete biztosítja a rálátást a lényegre.A képen: az ELOprofessional új felülete biztosítja a rálátást a lényegre.
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ELO Click&Find
Amikor az ember egy folyamat megoldásán dolgozik, fontos, hogy minden szükséges információ 
azonnal a rendelkezésére álljon, és ne kelljen hosszasan keresgélnie. Ebben segítséget jelent az 
ELO Click&Find funkciója. Mindegy, melyik alkalmazásban vagyunk éppen: egyetlen kattintással 
közölhetjük az ELO-val, hogy milyen információkra és adatokra van szükségünk. Az ELO Click&Find 
segítségével tetszőleges szövegben kijelöljük a számla- vagy megrendelés számot, egy kattintás 
és a felhasználónak egy külön ablakban máris rendelkezésre állnak a kapcsolódó dokumentu-
mok és információk. Nincs hosszadalmas keresgélés, hanem azonnal megkapja a keresett infor-
mációkat – ezt nyújtja Önnek az ELO Click&Find.

ELO Nyomtatás&Archiválás
Ki ne ismerné az archiválás, a fontos dokumentumok, ajánlatok, könyvelés és még sok más rend-
szerezésének terhes feladatát. Az ELO Nyomtatás&Archiválás funkciója erre vonatkozóan meg-
könnyíti az életünket. A kimenő dokumentumok (például ajánlatok) létrehozásakor egyetlen 
munkalépésben végrehajtódik a célirányos és ügyfél-specifikus bevitel és archiválás. A fontos irá-
nyítási információk és feldolgozási szabályok szabadon definiálhatóak. Sok szak-alkalmazáshoz, 
például ERP rendszerekhez emellett előre elkészített sablonok is rendelkezésre állnak. Az ELO 
Nyomtatás&Archiválás vonzó tulajdonsága, hogy a papíralapú bizonylatok ezután mellőzhetők, 
ugyanis az ELO PDF formátumra váltja a dokumentumot, archiválja és elküldi e-mailben.

Külső hozzáférés ideiglenes dokumentum-link segítségével
Napjainkban a projektek és megbízások egyre jobban megkövetelik, hogy külső, cégen kívüli sze-
mélyeket is bevonjunk az üzleti folyamatba. Ehhez külső hozzáférés szükséges a folyamatra 
vonatkozó dokumentumokhoz és információkhoz. Ez az ELO ideiglenes dokumentum-link gene-
ráló funkciójával válik lehetségessé, mely biztosítja a külső dolgozók számára is a fontos informá-
ciókhoz való hozzáférést egy e-mailben küldött link formájában. A link időben korlátozottan 
vagy a hozzáférések száma szerint korlátozva áll rendelkezésre.
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Teremtsen átlátható és hatékony munkafolyamatokat az ELO vállalati tartalom 
kezelő megoldásaival, és sokszorozza meg vállalata sikerességét, valamint 
munkatársai motivációját!  
 
Az ELOprofessional 9 nagyobb hatékonyságot és a napi munka leegyszerűsíté-
sét kínáló funkcióival mindig mosolyt varázsol munkatársai arcára. 
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Ki ne kívánná, hogy a napi munka szinte magától elintéződjön! Az ELO Dropzone funkciójával 
jóval közelebb kerülhetünk e kívánság megvalósulásához. Naponta számos feladatot kapunk,  
ezek lehetnek ajánlatkérések, megrendelések, reklamációk vagy akár építési leírások – bármi is 
legyen –, az ELO Dropzone-al az ilyen folyamatok feldolgozása szinte magától megy. Az ELO 
a Business Logic Provider modulban már régóta bevált Dropzone funkciót immár a sztenderd 
programverzióba is átvette.

Így lehetővé válik, hogy a megrendelések, bejövő e-mailek, űrlapon beérkező megbízások és do-
kumentumok egyszerűen az előre konfi gurált ELO Dropzone csempékre húzhatóak, és az ELO au-
tomatikusan elindítja a feldolgozást. Ha például új dokumentumokat kell egy projekthez az ar-
chívumba helyezni, a felhasználó egyszerűen a „Projekt, bevitel” csempére húzza őket. Ha új 
megrendelés érkezik e-mailben, egyszerűen csak az „Új megbízás” csempére dobjuk. A csempék 
szabadon defi niálhatóak. Az egyszerűség, amellyel egy Dropzone csempéhez hozzárendelődik
a szükséges feldolgozás-logika, egyedülálló. Emellett a kezelhetőség egyszerű, és segít a napi 
munka legjobb kézbentartásában.

ELO DropZone
Egy kattintással a kívánt célhoz

A képen: Az ELO Dropzone a csempe-rendszerrel megkönnyíti a munkát.A képen: Az ELO Dropzone a csempe-rendszerrel megkönnyíti a munkát.
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Az ELO Dropzone egyénileg testreszabható. Szkriptekkel 
egyénileg definiált feladatok rendelhetők a csempéhez. 
Ezután a felhasználó egyetlen kattintással eléri a kívánt célt.

Dokumentum archívum ELO DropZone
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Az együttműködés, a közös munka nagy szerepet játszik az üzleti környezetben. Az ELO-
professional 9 fejlesztői behatóan foglalkoztak ezzel a témával. Első lépésben a dokumen-
tum-hírfolyam jött létre. Segítségével kommunikálhatóak a dokumentummal és az ügyinté-
zéssel kapcsolatos észrevételek és tennivalók, így minden címzett tud az aktuális állapotról. 
Ez a meg közelítési mód az ELO-n belül jelentős többlet értéket kínál. A hírfolyam minden kli-
ensben (Windows, Java, Web) elérhető. 

A bizonyos dokumentumokra, eredményekre vonatkozó kommunikáció áttekinthető formában 
összegezhető. Emellett a dokumentumok bármikor elérhetően tárolódnak az archívumban, így 
az információs lánc mindig követhető és maximálisan átlátható. Amíg korábban a régi e-mailek 
közt kellett keresgélni egy régebbi információ után, most a hírfolyam egyszerű eszközt kínál. Át-
veszi az információkeresés feladatát és közvetítés, a projekteken való közös munkát így simábbá, 
gyorsabbá és hatékonyabbá teszi. 

Emellett vállalat-specifikus tevékenységek vehetőek át a hírfolyamba a workflow-k, ELO kliensek 
és külső alkalmazások segítségével. A funkciók közt szerepel minden munkafázis és tevékenység 
időrendi sorrendben való megjelenítése. A hírfolyamot be lehet úgy is állítani, hogy ne legyen 
törölhető. 

Nem számít, hogy új projektet tervezünk vagy cégen belüli folyamat optimalizálásra van szükség 
– az ilyen tervek sikere mindig a résztvevő személyek együttműködésén múlik. A valóság gyakran 
máshogy fest. Hosszadalmas folyamatok, területi- és részleg-korlátok akadályozzák a gyors fel-
adatmegoldást és ezzel a sikert. Ahol korábban sűrű e-mail váltáson keresztül vitattak meg egy 
folyamatot, vagy merev eljárásokkal workflow-kon keresztül kommunikáltak, az ELO együttmű-
ködési funkciói a közös munka új lehetőségeit kínálják. Itt azonnal és átláthatóan értékelhetőek, 
módosíthatóak vagy kiegészíthetőek egy új projekt terv munka-lépései vagy értékelései, melyek 
egy dokumentumban vannak rögzítve. 

Nem számít, hogy szakmai megvalósításról, a költségértékeléshez szükséges kontrollingról vagy 
az üzemből bekért értékesítési szempontokról van-e szó. Jogosultságtól függően mindenre érvé-
nyes az áttekintés, szűrni lehet részletekre/témákra, és minden résztvevő számára tisztán és vilá-
gosan átlátható, miért született meg egyik vagy másik döntés. Mindegy, hogy hazai pályán vagy 
több országban kell feladatokat megvalósítania, az ELO együttműködési funkcióival olyan eszköz 
van a kezében, mely a közös munka teljesen új lehetőségeit nyújtja. 

ELO együttműködés
A folyamat feldolgozás új, rugalmas módja
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ELO együttműködés
A folyamat feldolgozás új, rugalmas módja

Az ELO együttműködés funkció segíti a munkatársak közti, 
folyamatokhoz kapcsolódó információcserét. A hírfolyam gondos-
kodik az átláthatóságról és időrendben mutatja a lépéseket. 
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Az ELOprofessional sztenderd eleme a nagyteljesítményű workflow modul az üzleti folyamatok 
irányításához. Az ELO workflow-k célja, hogy gyorsabban és hatékonyabban lehessen lefuttatni 
az adott munkafolyamatokat. Ezért egy sor fontos képességet kínál a modul. Egy grafikus folya-
mattervező segítségével a támogatandó munkafolyamatok nagyon gyorsan létrehozhatóak.

Az integrált űrlap dizájnerrel nagyon gyorsan és egyszerűen lehet folyamatokra vonatkozó űrla-
pokat definiálni, melyekkel azután a feldolgozáshoz rendelkezésre áll valamennyi érvényes infor-
máció (különösen tárolt rendszerekhez, mint pld. a beszerzés és a HR).

A workflow harmadik fontos eleme az ELO AS (Automation Services). Ez minden üzleti folyamat-
hoz lehetővé teszi szerveralapú feldolgozási szabályok (pld. az alapvető üzleti logika) definiálá-
sát. A programozási lehetőségekkel összhangban ezek a funkciók mind arra szolgálnak, hogy 
digitálisan és automatizáltan bocsássák rendelkezésre az üzleti folyamatokat. Ennek eredménye 
egy gyorsabb, jobb és olcsóbb folyamat-feldolgozás. Habár az üzleti folyamatok sokszorosan 
gyorsabban fognak futni, Önnek mindig adott az átláthatóság és áttekinthetőség, mivel az ELO 
workflow-ban grafikus és riport funkció is van, mely kívánság szerint figyelmezteti Önt, ha vala-
hol megakad egy fontos folyamat. 

A workflow
Struktúra és átláthatóság minden területen
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A rugalmasság az üzleti élet fontos jellemzője. Régen hozzászoktunk már az e-mailek helytől és 
készüléktől független kezeléséhez. Ezt a trendet előre látva az ELO már évekkel ezelőtt elkezdte 
kifejleszteni a multi-kliens stratégiát termékcsaládjához. Olyan funkciókat, melyek ma lehetővé 
teszik a felhasználóknak, hogy rendszertől és helytől függetlenül azonnal hozzáférjenek doku-
mentumaikhoz, adataikhoz vagy az aktív workflow-khoz. Függetlenül attól, hogy a megszokott 
szak-alkalmazásról, mint amilyen egy árugazdálkodási rendszer, egy Outlook vagy Office alkal-
mazásról, vagy egy okostelefonon vagy tableten található mobil kliensről van-e szó. Az ELO mul-
ti-kliens stratégiája minden igényhez rugalmasan biztosítja a szükséges kliens-környezetet.

Okostelefon és tablet kliens
Útközben vagy megbeszélésen ülve egyaránt hasznos hozzáférési mód az ELO mobil kliens, 
a megbeszélési jegyzőkönyvekhez, fennálló engedélyezési workflow-khoz vagy hasonlókhoz. A 
mobil kliens különleges jellemzője (iOS-, Android és egyéb rendszereknél) az offline funkció, 
mely gyenge vagy hiányzó kapcsolat esetében is biztosítja az információkhoz való hozzáférést. 

ELO applikáció-kliens
Mindegy, hogy SAP, Navision, Axapta vagy más ERP-rendszerekről legyen szó, a munkatárs itt 
is integrált munkát szeretne, amely lehetővé teszi számára a saját ERP-környezetéből a fontos 
archivált információkhoz vagy szakmai tartalmakhoz való hozzáférést. Speciális interfészek és 
az ELO BLP segítségével a teljes ELO funkcionalitás áll az ügyintézők rendelkezésére. Legyen szó 
bejövő bizonylatok archiválásáról vagy egy számla és a hozzá tartozó dokumentumok egy 
kattintással való megjelenítéséről. Az ELO alkalmazás kliens célja az integrált és folyamatra 
vonatkoztatott munka biztosítása.

ELO Office bővítmények
Ami az Outlook-felhasználókra érvényes, nagyrészt ugyanolyan mértékben áll a Word-/Excel- és 
PowerPoint-felhasználókra is. Ők is közvetlenül a saját alkalmazásukból szeretnék kezelni a fon-
tos Office dokumentumokat. Legyen ez egy ügyfél akta direkt besorolása vagy meglévő szerző-
dés-dokumentumok kényelmes lapozgatása, melyek módosítási igény esetén egy gombnyomás-
sal kikölcsönözhetőek és szerkeszthetőek. Az ELO Office bővítményekkel könnyebb lesz az élet. 
A dokumentumok kezelése lényegesen egyszerűbbé válik és a felhasználó számos új funkciót 
vehet igénybe, mint például a verziókezelés, a sablonok kezelése és még sok más.

A multi-kliens stratégia
A megfelelő felület minden igényre
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ELO Outlook kliens
Sok felhasználó központi munkaeszköze a Microsoft Outlook, ezért is integráltuk a ELO funkcio-
nalitásokat. Az ELO Outlook klienssel minden egyszerűen megy, anélkül, hogy a felhasználónak el 
kellene hagynia megszokott munkakörnyezetét: legyen ez egy fontos információ kikeresése egy 
archivált jegyzőkönyvből egy e-mail megválaszolásához, vagy bejövő dokumentumok besorolá-
sa drag&drop módon a megfelelő projekt mappába. A Microsoft Outlook-ba való átfogó integ-
ráció minimalizálja a betanulási időt.

ELO Webkliens
Az ELO webkliens célja, hogy PC-től függetlenül egy általános web-böngészőn keresztül informá-
ció hozzáférést biztosítson az ELO-ban. Az egyre jobb böngészőknek köszönhetően a kliens pro-
fesszionális felhasználó interfésszé fejlődött, amely sok szempontból egy teljes jogú kliens képes-
ségeivel bír. Az ELO webkliens kliens telepítése és bevezetése nélkül és alacsony sávszélesség 
mellett is hatékony munkát tesz lehetővé az ELO rendszerrel – mindegy, hogy dokumentumokat 
tekintünk meg, workfl ow-t engedélyezünk vagy intelligens keresést indítunk.

ELO teljes jogú kliens
Illeszthetőségük szempontjából az ELO teljes jogú kliens verziói mértékadóak. Átfogó testresza-
bási lehetőségek, szkript bővítés és még sok más lehetővé teszik az ELO teljes jogú kliens célzott 
használatát akár szakspecifi kus alkalmazásként is – például az ügyfél menedzsment, szerződés-
kezelés, bejövő számlakezelés stb. területeken. Az erőssége abban rejlik, hogy a vállalatra jellem-
ző üzleti logikát képezi le. Emellett a felhasználói felület is rugalmasan alakítható - a felhasználó 
testreszabhatja a képernyőn megjelenő nézeteket. 

A multi-kliens stratégia
A megfelelő felület minden igényre

ELO Web kliensELO Java kliens ELO Windows kliensJava kliensJava kliens ELO Windows kliensJava kliens  Windows kliens ELO Web kliens Windows kliens  Web kliens Windows kliens



Az ELO Digital Offi  ce, az ELO logó, elo.com, ELOoffi  ce, ELOprofessional és ELOenterprise márkanevek az ELO Digital Offi  ce GmbH tulajdona Németországban és/vagy más 
országokban..A Microsoft®, MS®, Windows®, Word® és Excel®, PowerPoint®, SharePoint®, Navision® a Microsoft Corporation USA bejegyzett márkái. A további cég- , termék- vagy 
szolgáltatás elnevezések más gyártóhoz tartozhatnak. Ez a dokumentum csak általános információként szolgál és nem helyettesíti a személyes tanácsadást.. Az itt megjelent 
információk bármikor és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Különösen a műszaki jellemzők és funkciók változhatnak országonként. Az ELO termékekre vonatkozó aktuális 
információkat, szerződési feltételeket és árakat az ELO képviseletektől és az ELO Business-Partnerektől kaphat. A termékinformációk a kiadvány megjelenésekor érvényes állapotot 
tükrözik. A szolgáltatások tárgyát és terjedelmét kizárólag a mindenkori szerződések határozzák meg. Az ELO nem garantálja, hogy termékei vagy egyéb szolgáltatásai biztosítják az 
egyes törvényi előírásoknak való megfelelést. A nemzeti és nemzetközi jog szerint alkalmazandó biztonsági előírások és egyéb előírások betartásáért a vevő felelős. 
A változtatások, tévedések és nyomtatási hibák jogát fenntartjuk. Másolás és sokszorosítás (akár részletekben is) csak az  ELO Digital Offi  ce GmbH írásos engedélyével lehetséges.

© Copyright ELO Digital Offi  ce GmbH 2015. Minden jog fenntartva. 

ELOprofessional 9   Vállalati tartalomkezelés

ELO Digital Offi  ce GmbH, Tübinger Str. 43, 70178 Stuttgart, Germany, info@elo.com
ELO Digital Offi  ce Kft., Budapest 1112, Kékperje u. 6. Fszt. 1. info-hungary@elo.com

Az Ön ELO partnere:
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