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Folyamatok rugalmas irányítása 

 

 

 

 

FourCorm Kft. 

 

 

 

www.frckft.hu 
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Dokumentumok áramlása 

Sokszoro-
sítás 

Elosztás 

Ügykeze-
lés 

Archiválás 

Gyakran szekvenciális 

Rengeteg felesleges másolat 

Információk alacsony rendelkezésre állása 

Nincs szolgálati út- és határidőfigyelés 

Folyamatok nehézkes ellenőrizhetősége 

Költség- és helyigényes irattárazás 
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Az ELO előnyei 

Átfogó támogatási rendszer a végfelhasználók részére 

Egyedi üzleti események, tranzakciók kialakítása 

Kiadott feladatok on-line követése, monitorozása 

Automatizált munkafolyamat menedzsment 

Rövid keresési- és feldolgozási idő 

Hatékonyabb információáramlás miatt minőségjavulás 

Személyzet motivációjának növelése 

Csökkenő irattári helyigény 

Egyszerűen testreszabható (megrajzolható) folyamatok 

Gyors implementáció, fejlesztés nélküli munkafolyamat 
kialakítás 

Bármilyen dokumentum típus kezelése 
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Tartalom kezelő előnyei 

Átfogó támogatási rendszer a végfelhasználók részére 

Egyedi üzleti események, tranzakciók kialakítása 

Kiadott feladatok on-line követése, monitorozása 

Munkafolyamat menedzsment 

Rövid keresési- és feldolgozási idő 

Hatékonyabb információáramlás miatt minőségjavulás 

Csökkenő anyagfelhasználás (irattartó dossziék, papír) 
Személyzet motivációjának növelése 

Csökkenő irattári helyigény 

 



 5 

Az ELO előnyei 

Áttekintés 

  

  

  

  
  

 Több mint 130 éves tapasztalat a dokumentum kezelésben (Louis Leitz 

megalapítja első vállalatát) 

 Több mint 15 éves tapasztalat az elektronikus tartalom kezelésben (ELO – 

Electronic Leitz Organizer) 

 Minősített iratkezelés, alacsony bevezetési ráfordítás 

World-wide partner hálózat (több nyelvű használat támogatása) 

 Könnyű integráció, egyszerű frissítés, skálázhatóság a termékek között 

 Felhasználó barát felület 

 Multi kliens stratégia (Windows, Java, web, Explorer, Smartphone etc.) 

 Nyitott szabványok támogatása 

 450.000 működő liszensz, 5.000 sikeres projekt 

 

 

 

 

Tradíció, innováció és 

információ technológia 
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ELO főbb referenciák 
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ELO funkciók – Postafiók 

Dokumentum bevitel szkennerből, hálózatról 

stb. Papír összetűzés, szétszedési funkciók, 

oldal forgatás, szöveg kiemelés.  

Meta adat felvitel automatikus munkafolyamat 

indítás, OCR (Karakter felismerés). 

Automatikus dokumentum archiválás. 
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ELO funkciók - Archívum 
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ELO funkciók - Munkaasztal 
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ELO funkciók - Keresés 
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ELO funkciók - Feladatok 

1. 

2. 

Feladat kiosztva, határidő 

nem telt le 

Feladat kiosztva, letelt 

határidő 

Feladat befejezve 

határidőn túl 

Feladat befejezve 

határidőn belül 

Ez az automatikus feladat várakozik 

asz előző feladatok befejezéséig. 
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ELO funkciók – Testreszabás I. 

 Szabadon definiálható felhasználói felület (törzsadat 

felvitel, tranzakciós események stb.) 

 Meta adatok több nyelven 
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ELO funkciók – Testreszabás II. 

 Fejlesztői felület, ingyenes API dokumentáció 

 Esemény vezérlés 
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ELO további funkciók 

 Helyettesítés menedzsment 

 Probléma menedzsment (élet a határidő után) 

 Több telephelyes működés 

 

 Döntés támogatás 

 

 Esemény vezérlés (Visual Basic) 

 

 

 Meta adatok több nyelven 

 Egyéni szín beállítás 

 Felhasználó admin AD 

  vagy LDAP szinkr. 

 

 

 Add-hoc workflow 
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ELO liszenszek, IT 

infrastruktúra 

Liszensz csak rögzítéshez, módosításhoz szükséges 

Olvasó, kereső liszensz ingyenes !!! 

Szolgáltatásként is elérhető (cloud) 

 

SQL adatbázis (MS SQL, Oracle vagy IBM DB2, ezek ingyenes megoldásai is) 

Microsoft Windows Server vagy Linux (ingyenes is), Unix, Solaris, 
OS X 

Kliens munkaállomások Microsoft XP vagy magasabb, 
Linux, Mac 

MS Office, Exchange integráció 
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Köszönjük szépen a 

figyelmet! 

… esetleg van kérdés? 




