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Az Ön ELO partnere:

A modul előnyei 

Áttekinthető
szerződéskezelés

Gyors feldolgozás  
és kezelés

Szerződés ellenőrzés és 
kiértékelési lehetőségek

Átfogó 
információelérés

A szerződések feltételeinek és határidőinek figyelése és problémák nélküli betartása 

A szerződések részletei átláthatóak és mindig aktuálisak

Gyorsan átlátható naptár emlékeztető- és felmondási határidőkkel 

Emlékeztető funkció és határidők kezelése 

Teljes körű feldolgozási folyamat és rövid átfutási idő

Átlátható engedélyezési és továbbítási folyamat 

Minden hozzátartozó dokumentum és adat strukturáltan hozzáférhető 

A szerződések revízióbiztos kezelése

Szerződéshez kapcsolódó dokumentumok automatizált létrehozása

Praktikus Dashboard a különböző szerződés típusokhoz 

Könnyen kezelhető likviditás és költségtervezési funkció 

Naponta frissülő devizaárfolyamok a szerződés volumenének helyes értékeléséhez

Integrálhatóság a meglévő alkalmazásokba (beszerzés, projekt stb.)

A más alkalmazásokból (pl. SAP, NAV stb. ERP rendszerek) származó szerződés  
adatok rugalmasan használhatóak
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A szerződések kiemelkedően fontosak egy cég éle-
tében. Ezek határozzák meg a vevőkkel szembeni 
megállapodásokat és kötelezettségeket, a szolgál-
tatókkal szembeni elvárásokat vagy a vállalaton 
belüli munkaviszonyokat. 

Így a szerződések különféle szempontokat rögzí-
tenek és ennek megfelelően sok van belőlük  
egy cég életében. Digitális szerződéskezelés  
nélkül a szerződések kezelése, a határidők és  
megállapodások figyelése igazi kihívást jelent.  Az  
Business Solution ELO Contract modul segítsé-
gével Ön a teljes életciklusukon keresztül kezelheti 
é s  
figyelheti a kimenő és beérkező szerződéseket. Az 
Business Solution ELO Contract szabványosított, a 
legjobb gyakorlatnak megfelelő megoldást kínál 
egy szerződés minden fázisához - az ajánlatkéréstől 
és az első megszerkesztéstől a lezárásig, majd a  

későbbi archiválásig. Így Ön egy nagyon gyorsan 
bevethető megoldásból profitál. Magától értető-
dően csekély ráfordítással igazítható és bővíthető a 
megoldás az egyéni igényeknek megfelelően. 

Mindig átlátható:  
Minden szerződés, feltételekkel és határidőkkel 
együtt központilag rögzítve van és egyetlen 
kattintással megtekinthető. 

Időben emlékeztet: 
Emlékeztetők a teljesítési és felmondási határidők 
betartásához. 

Strukturáltan elérhető: 
A fontos információk tartalomra vonatkoztatva 
kerülnek kezelésre a szerződéses aktákon belül.

Biztonságosan archiválva: 
Jogszabályoknak megfelelő hosszútávú archi-
válás az előírt megőrzési ideig.

ELO ECM Suite 10 A digitális szerződéskezelés - Business Solution ELO Contract

Szerződések központi kezelése
Minden szerződési információ és hozzátartozó  
dokumentum egy szerződés aktába kerül, és így  
központilag hozzáférhető jogosultság szerint. 
Emellett egységesített fedőlapok és etikettek 
nyomtathatóak, hogy az eredeti dokumentumok 
összefűzve kerüljenek archiválásra. Egyszerűen  
szkennelje be be a fedőlapra nyomtatott QR kódot, 
így azonnal megjelenik okostelefonján vagy QR  
szkennerén a hozzátartozó digitális akta. 

Információk gyors rögzítése
Amikor egy szerződés beérkezik a céghez, az  
Business Solution ELO Contract modul aktívan  
támogatja Önt a szerződés minden releváns részle-
tének rögzítésében. Ehhez különféle, előre definiált 
kulcsszó listákat használhat, melyekbe felvihetőek 

Az átláthatóság megőrzése
A szerződéskezelés Dashboard segítségével 
minden szerződés a legegyszerűbb módon érté-
kelhető ki. A grafikus megjelenítésnek köszönhe-
tően Ön minden fontos információt (státusz, köte-
lezettségek, stb.) egyszerre lát. Innen közvetlenül  
hozzáfér a kérdéses szerződés aktájához és kezde-
ményezhet státusz módosítást, engedélyezési- 
vagy felmondási folyamatokat.

Határidők figyelése és  
összehangolása 
Egy naptárban áttekinthetően láthatóak a fennálló 
határidők. Az egyes szerződések közti összefüggések 
az idővonalas megjelenítéssel egyértelműen látsza-
nak. Például egy határozott idejű munkaszerző-
déssel rendelkező kolléga részére kötött,  hosszabb 

Profi szerződéskezelés az ELO-val 

Szerződéshez kapcsolódó dokumen-
tumok automatizált létrehozása
Egyetlen kattintással automatizáltan generál szer-
ződést, felmondást vagy más dokumentumot. 
Minták állnak rendelkezésre a leggyakrabban  
használt szerződés típusokhoz. A sablonkezeléssel  
közvetlenül vehető át releváns információ a szerződés 
aktából.

Felhasználók és jogosultságok  
beállítása  
A szerződések bizalmas adatokat tartalmaznak, 
melyeket védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől. 
A kifinomult jogosultságkezeléssel egyértelműen 
meghatározható a szerződéshez hozzáféréssel  
rendelkező személyek köre.

Futamidők konfigurálása
Minden egyes szerződés futamideje egyénileg 
megadható. Ebben olyan funkciók nyújtanak  
támogatást, mint a szerződés végének, az  
emlékeztetők dátumának vagy a felmondási  
határidőknek az automatikus kiszámolása. 

Emlékeztetők használata
Hogy egyetlen határidőt se mulasszon el, kiforrott 
emlékeztető kezelés áll rendelkezésre. A létreho-
zott emlékeztetők automatikusan frissülnek, ha a 
szerződés adataiban (pl. határidők) változás  
történik 

Hatékony engedélyezési folyamatok
Az ELO workflow segítségével egyszerűen definiál-
hatóak és ellenőrzötten bonyolíthatóak a szük-
séges engedélyezési lépések. Így mindig átlátható 
marad az engedélyezési és továbbítási folyamat. 
Rögtön megállapítható, melyik egyeztetési fázisban 
van éppen a szerződés. Dinamikusan további fel-
használók vonhatóak be.  

Csapatmunka
A szerződés összeállításakor fontos szempont,  
hogy a munka csapatban történjen, szakszerű és  
tárgyilagos legyen. Az ELO "Hírfolyam" csapat-
munka funkciójával ez könnyedén sikerül, és az 
eszmecsere minden résztvevő számára mindig látható.

Szerződések meghosszabbítása 
vagy felmondása 
Ha egy szerződést meg kell hosszabbítani, az  
Business Solution ELO Contract modullal ez auto-
matikusan vagy manuálisan is megtehető. Az előre 
definiált folyamatok és minták segítségével egy 
szerződés felmondása könnyen, a szerződéses  
feltételeknek megfelelően elintézhető.

Információk megosztása
 Az ELO egyik egyedi funkciójának köszönhetően 
automatikus értesítések állíthatóak be különböző 
résztvevőknek, amennyiben a szerződésben vala-
milyen változás történik. Különösen sok szerződés 
esetén láthatjuk ennek előnyét, hiszen a hibalehe-
tőség csökken, időt és szervezeti ráfordítást spórol-
hatunk meg. 

a szerződő felek adatai, a szerződésszámok, 
futamidők, stb. 

Szerződések elérése mobilról  
Szerződéseihez akár okostelefonján vagy tabletjén 
keresztül is hozzáférhet. Eredeti dokumentumait 
egységesített fedőlapokkal vagy címkékkel láthat-
ja el. Az ezekre rányomtatott QR kód lehetővé  
teszi az ELO app-el való egyszerű beolvasást. Így  
Ön kényelmesen, a mobil készülékéről nyithat  
meg egy-egy szerződéses aktát a hozzá tartozó  
információkkal. Az érzékeny design automatiku-
san hozzáigazítja a program felületét az Ön  
készülékéhez. 

futamidejű autó lízing szerződés megkötése előtt  
gyorsan összehasonlíthatóak a felmondási idők és 
egyéb határidők. 

Külföldi fizetőeszközök  
figyelembevétele
Fizetési tervek meghatározásánál rendelkezésre 
állnak a naponta frissülő árfolyamok. Ön így 
profitál a szerződések egyértelmű összehasonlít-
hatóságból, például euró vagy dollár viszony-
latban. Az engedélyezési folyamatok is irányítha-
tóak az árfolyamok alapján. 

Digitális szerződéskezelés 
kialakítása hosszútávra és megbízhatóan az Business Solution ELO Contract modullal
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tatókkal szembeni elvárásokat vagy a vállalaton 
belüli munkaviszonyokat. 

Így a szerződések különféle szempontokat rögzí-
tenek és ennek megfelelően sok van belőlük  
egy cég életében. Digitális szerződéskezelés  
nélkül a szerződések kezelése, a határidők és  
megállapodások figyelése igazi kihívást jelent.  Az  
Business Solution ELO Contract modul segítsé-
gével Ön a teljes életciklusukon keresztül kezelheti 
é s  
figyelheti a kimenő és beérkező szerződéseket. Az 
Business Solution ELO Contract szabványosított, a 
legjobb gyakorlatnak megfelelő megoldást kínál 
egy szerződés minden fázisához - az ajánlatkéréstől 
és az első megszerkesztéstől a lezárásig, majd a  

későbbi archiválásig. Így Ön egy nagyon gyorsan 
bevethető megoldásból profitál. Magától értető-
dően csekély ráfordítással igazítható és bővíthető a 
megoldás az egyéni igényeknek megfelelően. 

Mindig átlátható:  
Minden szerződés, feltételekkel és határidőkkel 
együtt központilag rögzítve van és egyetlen 
kattintással megtekinthető. 

Időben emlékeztet: 
Emlékeztetők a teljesítési és felmondási határidők 
betartásához. 

Strukturáltan elérhető: 
A fontos információk tartalomra vonatkoztatva 
kerülnek kezelésre a szerződéses aktákon belül.

Biztonságosan archiválva: 
Jogszabályoknak megfelelő hosszútávú archi-
válás az előírt megőrzési ideig.
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Szerződések központi kezelése
Minden szerződési információ és hozzátartozó  
dokumentum egy szerződés aktába kerül, és így  
központilag hozzáférhető jogosultság szerint. 
Emellett egységesített fedőlapok és etikettek 
nyomtathatóak, hogy az eredeti dokumentumok 
összefűzve kerüljenek archiválásra. Egyszerűen  
szkennelje be be a fedőlapra nyomtatott QR kódot, 
így azonnal megjelenik okostelefonján vagy QR  
szkennerén a hozzátartozó digitális akta. 

Információk gyors rögzítése
Amikor egy szerződés beérkezik a céghez, az  
Business Solution ELO Contract modul aktívan  
támogatja Önt a szerződés minden releváns részle-
tének rögzítésében. Ehhez különféle, előre definiált 
kulcsszó listákat használhat, melyekbe felvihetőek 

Az átláthatóság megőrzése
A szerződéskezelés Dashboard segítségével 
minden szerződés a legegyszerűbb módon érté-
kelhető ki. A grafikus megjelenítésnek köszönhe-
tően Ön minden fontos információt (státusz, köte-
lezettségek, stb.) egyszerre lát. Innen közvetlenül  
hozzáfér a kérdéses szerződés aktájához és kezde-
ményezhet státusz módosítást, engedélyezési- 
vagy felmondási folyamatokat.

Határidők figyelése és  
összehangolása 
Egy naptárban áttekinthetően láthatóak a fennálló 
határidők. Az egyes szerződések közti összefüggések 
az idővonalas megjelenítéssel egyértelműen látsza-
nak. Például egy határozott idejű munkaszerző-
déssel rendelkező kolléga részére kötött,  hosszabb 

Profi szerződéskezelés az ELO-val 

Szerződéshez kapcsolódó dokumen-
tumok automatizált létrehozása
Egyetlen kattintással automatizáltan generál szer-
ződést, felmondást vagy más dokumentumot. 
Minták állnak rendelkezésre a leggyakrabban  
használt szerződés típusokhoz. A sablonkezeléssel  
közvetlenül vehető át releváns információ a szerződés 
aktából.

Felhasználók és jogosultságok  
beállítása  
A szerződések bizalmas adatokat tartalmaznak, 
melyeket védeni kell az illetéktelen hozzáféréstől. 
A kifinomult jogosultságkezeléssel egyértelműen 
meghatározható a szerződéshez hozzáféréssel  
rendelkező személyek köre.

Futamidők konfigurálása
Minden egyes szerződés futamideje egyénileg 
megadható. Ebben olyan funkciók nyújtanak  
támogatást, mint a szerződés végének, az  
emlékeztetők dátumának vagy a felmondási  
határidőknek az automatikus kiszámolása. 

Emlékeztetők használata
Hogy egyetlen határidőt se mulasszon el, kiforrott 
emlékeztető kezelés áll rendelkezésre. A létreho-
zott emlékeztetők automatikusan frissülnek, ha a 
szerződés adataiban (pl. határidők) változás  
történik 

Hatékony engedélyezési folyamatok
Az ELO workflow segítségével egyszerűen definiál-
hatóak és ellenőrzötten bonyolíthatóak a szük-
séges engedélyezési lépések. Így mindig átlátható 
marad az engedélyezési és továbbítási folyamat. 
Rögtön megállapítható, melyik egyeztetési fázisban 
van éppen a szerződés. Dinamikusan további fel-
használók vonhatóak be.  

Csapatmunka
A szerződés összeállításakor fontos szempont,  
hogy a munka csapatban történjen, szakszerű és  
tárgyilagos legyen. Az ELO "Hírfolyam" csapat-
munka funkciójával ez könnyedén sikerül, és az 
eszmecsere minden résztvevő számára mindig látható.

Szerződések meghosszabbítása 
vagy felmondása 
Ha egy szerződést meg kell hosszabbítani, az  
Business Solution ELO Contract modullal ez auto-
matikusan vagy manuálisan is megtehető. Az előre 
definiált folyamatok és minták segítségével egy 
szerződés felmondása könnyen, a szerződéses  
feltételeknek megfelelően elintézhető.

Információk megosztása
 Az ELO egyik egyedi funkciójának köszönhetően 
automatikus értesítések állíthatóak be különböző 
résztvevőknek, amennyiben a szerződésben vala-
milyen változás történik. Különösen sok szerződés 
esetén láthatjuk ennek előnyét, hiszen a hibalehe-
tőség csökken, időt és szervezeti ráfordítást spórol-
hatunk meg. 

a szerződő felek adatai, a szerződésszámok, 
futamidők, stb. 

Szerződések elérése mobilról  
Szerződéseihez akár okostelefonján vagy tabletjén 
keresztül is hozzáférhet. Eredeti dokumentumait 
egységesített fedőlapokkal vagy címkékkel láthat-
ja el. Az ezekre rányomtatott QR kód lehetővé  
teszi az ELO app-el való egyszerű beolvasást. Így  
Ön kényelmesen, a mobil készülékéről nyithat  
meg egy-egy szerződéses aktát a hozzá tartozó  
információkkal. Az érzékeny design automatiku-
san hozzáigazítja a program felületét az Ön  
készülékéhez. 

futamidejű autó lízing szerződés megkötése előtt  
gyorsan összehasonlíthatóak a felmondási idők és 
egyéb határidők. 

Külföldi fizetőeszközök  
figyelembevétele
Fizetési tervek meghatározásánál rendelkezésre 
állnak a naponta frissülő árfolyamok. Ön így 
profitál a szerződések egyértelmű összehasonlít-
hatóságból, például euró vagy dollár viszony-
latban. Az engedélyezési folyamatok is irányítha-
tóak az árfolyamok alapján. 

Digitális szerződéskezelés 
kialakítása hosszútávra és megbízhatóan az Business Solution ELO Contract modullal
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Az ELO Digital Office, az ELO logó, elo.com, ELOoffice, ELOprofessional és ELOenterprise márkanevek az ELO Digital Office 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 biztosítja és nem garantálja vagy szavatolja tulajdonságként, hogy termékei és egyéb szolgáltatásai betartanak 
bizonyos jogszabályi előírásokat. 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 Office GmbH írásos engedélyével lehetséges.
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Áttekinthető
szerződéskezelés

Gyors feldolgozás  
és kezelés

Szerződés ellenőrzés és 
kiértékelési lehetőségek

Átfogó 
információelérés

A szerződések feltételeinek és határidőinek figyelése és problémák nélküli betartása 

A szerződések részletei átláthatóak és mindig aktuálisak

Gyorsan átlátható naptár emlékeztető- és felmondási határidőkkel 

Emlékeztető funkció és határidők kezelése 

Teljes körű feldolgozási folyamat és rövid átfutási idő

Átlátható engedélyezési és továbbítási folyamat 

Minden hozzátartozó dokumentum és adat strukturáltan hozzáférhető 

A szerződések revízióbiztos kezelése

Szerződéshez kapcsolódó dokumentumok automatizált létrehozása

Praktikus Dashboard a különböző szerződés típusokhoz 

Könnyen kezelhető likviditás és költségtervezési funkció 

Naponta frissülő devizaárfolyamok a szerződés volumenének helyes értékeléséhez

Integrálhatóság a meglévő alkalmazásokba (beszerzés, projekt stb.)

A más alkalmazásokból (pl. SAP, NAV stb. ERP rendszerek) származó szerződés  
adatok rugalmasan használhatóak
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