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A mobilitás versenyelőny
ELO Mobil eszközökre Android-hoz és iOS-hez
Az elérhetőség és gyors reakcióidő fontos tényezői a sikernek. Azok a cégek, melyek hatékonyan működnek és gyorsan reagálnak, jelentős versenyelőnyhöz jutnak. Az ELO Mobil eszközökre támogatja Önt azokkal a funkciókkal, melyek útközben is lehetővé teszik a fontos
vállalati információkhoz, dokumentumokhoz és iratokhoz való hozzáférést. Emellett az ELO
Mobil eszközökre alkalmazás használata többet nyújt, mint az alap archívum funkciók. Az
App különböző interaktív és kooperációs lehetőségeket is nyújt, mint pl. az űrlap alapú
workflow-k támogatását.
Az ELO Mobil eszközökre eredeti App-ként kifejezetten az Android és iOS mobil platformokra
lett kifejlesztve. Az előnyei: többek közt dokumentumokat nyithat meg más alkalmazásokban, vagy dokumentumokat archiválhat más alkalmazásokból az ELO Mobil eszközökre alkalmazásba, és ezzel az ELO archívumba. Minden frissítéssel automatikusan profitál a biztonság,
a funkciók és a felhasználói élmény területein.
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Az ELO Mobil eszközökre az ELO ECM Suite 2011-hez újonnan fejlesztett ELO Web Access
modulra épül. A modul adja a kapcsolatot az ELO archívumhoz, így biztosítva a kommunikációt.

Biztonság
Az ELO Web Access modulon keresztül lehetőség nyílik a kapcsolat titkosítására. A készülékén minden eredeti biztonsági funkcióból profitálhat, melyek egyénileg konfigurálhatók az ELO Mobil eszközkre alkalmazáshoz és védik adatait az illetéktelen hozzáféréstől.

Intuitív navigálás
Az ELO Mobil eszközökre intuitív navigációjának köszönhetően
játszva navigálhat dokumentumai között iPhone-ján, iPad-jén
és Android- tabletjén. A jól kigondolt kiszolgálói koncepció
ideálisan illeszkedik egy mobil DMS-kliens követelményeihez.

Együttműködés a saját ELO ECM archívummal
Az ELO Mobil eszközökre alkalmazással útközben is profitálhat
a vállalat ELO ECM rendszerének alapfunkcióiból. Az archívum
navigáció mellett minden, készüléke által támogatott dokumentumot megjeleníthet, új mappákat hozhat létre vagy eltávolíthatja a már felesleges információkat az archívumból.
Emellett kényelmesen archiválhat új dokumentumokat, melyeket készülékén kapott e-mailben.

Teljes mobilitás hálózat nélkül is

Kereső funkció

Az alkalmazott offline bevitel segítségével egyszerűen
magával viheti készülékén a dokumentumokat offline módon a saját ELO ECM archívumából. Az információihoz való hozzáférés így mindig és mindenhol lehetséges Internet kapcsolat nélkül is.

Profitáljon útközben is a hatékony iSearch
keresőtechnológiából.
Az ELO Mobil eszközökre alkalmazáson keresztül kényelmesen és célirányosan kereshet a teljes ELO
rendszerben.

Útközben is részt vehet a munkában
Az ELO Mobil eszközökre alkalmazás használatával
különféle együttműködési lehetőségek kínálkoznak
az üzleti folyamatok során: egyszerű workflow-ban
való részvétel, űrlap alapú workflow-k megjelenítése
és szerkesztése, workflow-k indítása az ELO Mobil
eszközökre alkalmazásból. Így lehetősége van az
olyan folyamatainak irányítására, mint a számlák
jóváhagyása, szabadságigények vagy rendelési igények jóváhagyása A dokumentumokat kényelmesen
elküldheti e-mailben, vagy egyszerű ELO link formájában.

Információk bevitele az ELO archívumba
A dokumentum beviteli funkciónak köszönhetően
lehetősége van készülékén keresztül dokumentumok archiválására az ELO archívumba, külső alkalmazásokból. Nincs jelentősége, hogy PDF dokumentumról vagy a készülékével készített képekről van-e szó.

A funkciók
· Az Android-hoz és iOS-hez elérhető App
több archívumot is támogat egy alkalmazáson
belül
· Workflow-ban való részvétel az üzleti folyamatok
hatékony mobil kezelésére
· A szokásos dokumentumtípusok megjelenítése –
hozzáférés a céges információkhoz bárhonnan
· ELO-linkek támogatása – Ossza meg információit
kollégáival maximális hatékonysággal
· ELO iSearch technológia a keresési funkció-		
alapjaként – profitáljon útközben a célzott 		
keresési találatokból
· Képek vagy dokumentumok mentése –
Új dokumentumok elhelyezése az ELO archívumba
útközben
· Mappák létrehozása vagy törlése az archívumban
– Archívum kezelés kényelmesen, útközben

Mi fejlesztünk - Ön növekszik
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Az Ön ELO partnere

Available on the

App Store

Cikkszám A000-Mobile-HU
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Available on the

Google Play Store

More information at: www.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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