ELO Porównanie produktów
ELOenterprise · ELOprofessional · ELO DMS Desktop ·
ELOxc for Microsoft EWS · ELOoffice

Wydanie: 06.2019

ELO Porównanie produktów

ELO Porównanie produktów
Rozwiązanie na każdą potrzebę
Rozwiązania DMS i ECM muszą być dostosowane do konkretnych wymogów różnych firm. Dlatego opracowaliśmy produkty właściwe dla firm każdej wielkości. Czy to mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy z niewielką
liczbą pracowników, średnie firmy zatrudniające kilkaset osób czy też globalnie działające koncerny z tysiącami
zatrudnionych - ELO oferuje właściwe rozwiązanie na potrzeby Państwa biznesu.
Pakiet ELO ECM Suite (modułowo skonstruowany) zawiera ELOprofessional dla firm średniej wielkości oraz
ELOenterprise, niezależny od platformy system high end dla dużych firm i koncernów - to kompleksowe oprogramowanie oferujące całościowe rozwiązania w zakresie Enterprise Content Management.
Dopełnieniem tej oferty jest aplikacja ELO DMS Desktop 12 z ELO Client for Microsoft Outlook oraz jako pasek
boczny (sidebar) ELO Desktop Client 12, który dostarcza funkcjonalności ECM do standardowych aplikacji
Microsoft Office. ELOxc for Microsoft EWS oferuje wydajny system do zarządzania wiadomościami e-mail, który
pozwoli odciążyć Państwa serwer Microsoft Exchange i spełnić ustawowe wymogi dotyczące archiwizacji oraz RODO.
Portfolio dopełnia ELOoffice, idealne wejście w świat cyfrowego zarządzania dokumentami dla małych firm oraz
dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Poniżej znajdą Państwo przegląd poszczególnych linii produktów ELO i ich porównanie na podstawie kluczowych
obszarów funkcjonalnych.
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ELO ECM Suite

Rodzina Produktów ELO

ELOenterprise jest niezależnym od platformy, wysoko
skalowalnym, ze zdolnością obsługi rożnych podmiotów, wysokiej klasy rozwiązaniem, które sprawdza
się przede wszystkim w centrach przetwarzania danych i na portalach. Dlatego też ELOenterprise idealnie
nadaje się do stosowania w dużych firmach i korporacjach. Zorientowana na usługi architektura (SOA)
ELOenterprise umożliwia optymalną integrację
funkcjonalności ELO ECM z charakterystycznymi dla
przedsiębiorstwa procesami biznesowym.

ELOprofessional jako modułowe rozwiązanie klientserwer zostało stworzone na potrzeby średnich przedsiębiorstw. Indywidualnie dostosowane do potrzeb
przedsiębiorstwa rozwiązanie ECM/DMS jest możliwe
dzięki modułowej budowie.
ELOprofessional posiada interfejs, który jest znany
z innych aplikacji i charakteryzuje się krótkim okresem
wdrożenia. Ponadto ELO można w prosty sposób
integrować ze wszystkimi wykorzystywanymi w Państwa firmie aplikacjami (Microsoft, CRM czy ERP).

ELO DMS Desktop 12 dodaje funkcje ECM do środowiska Microsoft Windows, uwzględniając preferencje stylu
pracy i umożliwiając użytkownikom bezproblemowe zarządzanie dokumentami biznesowymi.
ELO Client for Microsoft Outlook udostępnia funkcje ECM do obsługi poczty elektronicznej. Jako pasek boczny
jest zintegrowany ELO Desktop Client 12 na pulpicie Windows. Ten klient jest zoptymalizowany do pracy
z dokumentami Microsoft Office, użytkownicy mogą przesyłać pliki z programów Microsoft Word, Excel lub
PowerPoint, jak również wszystkie inne typy dokumentów do repozytorium ELO za pomocą jednego kliknięcia.

Zarządzanie wiadomościami e-mail jest dziś koniecznością dla każdej firmy ze względu na spełnienie ustawowych wymogów. Dwa elementy są przy tym bardzo istotne: ustawowy obowiązek przechowywania określonych
dokumentów oraz ochrona danych zgodnie z unijnymi przepisami RODO. Efektywny system zarządzania
wiadomościami e-mail jest podstawą ukierunkowanego i skutecznego zarządzania informacjami w firmie.
ELOxc for Microsoft EWS zapewnia Państwu wszystkie niezbędne funkcje w tym zakresie.

ELOoffice
Einfach. Besser. Organisiert.

ELOoffice jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania dokumentami i archiwizowania w małych biurach lub
na pojedynczych stanowiskach pracy. ELOoffice wspiera optymalizacje i automatyzacje przepływu procesów
roboczych w biurze poprzez cyfrowe zarządzanie wszystkimi dokumentami (pliki Office, poczta elektroniczna,
faktury, dowody dostaw, faksy, itd.) w elastycznej i przyjaznej dla użytkowników strukturze przechowywania.
Integracja z głównymi pakietami Office i Microsoft Outlook należą do standardowego zakresu funkcjonalności.

Enterprise Content Management · Zarządzanie Dokumentami · Archiwizowanie · Obieg Dokumentów · Team Working · www.elo-digital.pl

ELO Porównanie produktów

Wybrane Funkcje ECM
ELO ECM Suite

ELOoffice

ELOprofessional 10
Software for: Enterprise Content Management

Obszar
funkcjonalności

Einfach. Besser. Organisiert.

ELOenterprise

ELOprofessional

ELO DMS Desktop

ELOxc for Microsoft EWS

ELOoffice

Server-based

Server-based

Server-based

Server-based

w Kliencie

Tylko data
przeterminowania

Tylko data * *
przeterminowania

Zintegrowany Obieg
dokumentów + Edytor
schematów obiegów ze
wsparciem dla formularzy
Zintegrowany client do
skanowania z możliwością
zarządzania profilami
Optymalizacja obrazów

Drukarka ELO TIFF /
Drukarka ELO PDF/A
Konwertowanie dokumentów do TIFF / PDF/A
Indeksacja pełnotekstowa poprzez OCR
Odczyt danych EXIF
ze zdjęć
Automatyczne opisanie
słowami kluczowym [5]
Wielojęzyczne formularze
słów kluczowych i hasłowniki
Ustalanie dat przeterminowania i terminów przypomnień
dla folderów i dokumentów
Umieszczenie notatek /
piecząte / adnotacji
ustnych / karteczek

Tylko odczyt

Skrzynka wejściowa z funkcją
spinania i rozpinania stron
Obraz podglądu wielostronicowych dokumentów
(Thumbnail)
Widok miniatur obrazów i dokumentów

Zarządzanie zastępstwami

iSearch (enterprise
search technology)

**

** mogą być wykorzystywane wyłącznie do formatów Microsoft Outlook
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Dostępni Klienci ELO
ELO ECM Suite

ELOoffice

ELOprofessional 10
Software for: Enterprise Content Management

Obszar
funkcjonalności

ELOenterprise

ELOprofessional

ELO DMS Desktop

Einfach. Besser. Organisiert.

ELOxc for Microsoft EWS

ELOoffice

ELO Java Client

ELO Web Client

ELO Client for
Microsoft Outlook

*

ELO Desktop Client 12

ELO File System Client

ELO for Mobile Devices
(iOS + Android)

* mogą być wykorzystywane wyłącznie do formatów Microsoft Outlook

Narzędzia dodatkowe
ELO Dropzone

ELO Print& Archive

ELO Click& Find

ELO Scan& Archiv
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Dane techniczne
Informacje dotyczące wydajności
ELO ECM Suite

ELOoffice

ELOprofessional 10
Software for: Enterprise Content Management

Obszar
funkcjonalności

System sterujący

Architektura

Einfach. Besser. Organisiert.

ELOenterprise

ELOprofessional

ELO DMS Desktop

ELOxc for Microsoft EWS

ELOoffice

Niezależny od
platformy [2]

Windows[1]

Windows[1]

Windows[1]

Windows[1]

Zgodna z SOA,
Zgodna z SOA,
Zgodna z SOA,
Zgodna z SOA,
modularna architektura modularna architektura modularna architektura modularna architektura
Klient-Serwer
Klient-Serwer
Klient-Serwer
Klient-Serwer

Architektura
Filesystem

Maksymalna liczba
Archiwów

nieograniczona

20 na Serwer

20 na Serwer

20 na Serwer

4

Maksymalna liczba
użytkowników

nieograniczona

1000

1000

1000

10

Maksymalna liczba
dokumentów

2 billion na
Archiwum

100 million

100 million

100 million

200 000 na
Archiwum

254

254

254

254

32

PostgreSQL/
MS SQL/Oracle/
IBM DB2 [3]

PostgreSQL/
MS SQL/Oracle/
IBM DB2 [3]

PostgreSQL/
MS SQL/Oracle/
IBM DB2 [3]

PostgreSQL/
MS SQL/Oracle/
IBM DB2 [3]

MS Jet engine
(integrated)

Rozdzielanie procesów
serwerowych

Single host

Single host

Single host

Cluster-ready

Hot standby

Hot standby

Hot standby

Maksymalna liczba poziomów w Archiwum

Baza danych

Mandantywność (zdolność
programu do obsługi
różnych podmiotów)

Integracja do portali
webowych
Logowania statusów dla
centralnego monitoringu
systemowego
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Bezpieczeństwo i uprawnienia
ELO ECM Suite

ELOoffice

ELOprofessional 10
Software for: Enterprise Content Management

Obszar
funkcjonalności

Einfach. Besser. Organisiert.

ELOenterprise

ELOprofessional

ELO DMS Desktop

ELOxc for Microsoft EWS

ELOoffice

Rozszerzona

Rozszerzona

Rozszerzona

Rozszerzona

Prosta

256-Bit AES

256-Bit AES

256-Bit AES

256-Bit AES

128-Bit

Użytkownicy + grupy

Użytkownicy + grupy

Użytkownicy + grupy

Użytkownicy + grupy

Użytkownicy

Archiwizowanie typu
Revision Security[4]
Sprawdzanie sum kontrolnych (Checksum)

Import danych XML

Możliwość utworzenia
obszarów szyfrowanych

Administrowanie
uprawnieniami
Zdefiniowanie podadministratorów do podziału
administrowania uprawnieniami

Integracja LDAP/Active
Directory do centralnego
zarządzania użytkownikami
Prosta reorganizacja
pamięci masowej

Adnotacje
[1] Klienci ELO ECM Suite i ELOoffice: Windows 7 lub nowszy Serwer: Windows Serwer 2012 lub nowszy
[2] Wersje Windows patrz [1]. Dla innych systemów sterujących patrz Wymaganie systemowe ELO
[3] Informacje dotyczące wspieranych wersji baz danych są zawarte w Wymaganiach systemowych ELO
[4] Wymagany jest odpwiedni sprzęt komputerowy, dodatkowe oprogramowanie, specjalna konfiguracja i dokumentacja postępowania.
[5] W zależności od klienta ELO, może być wymagany skripting (programowanie przy pomocy API).
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Polska

ELO Digital Office Sp.z o.o.
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Polska
gorzow@elo-digital.pl

Niemcy - Siedziba główna
ELO Digital Office GmbH
Tübinger Strasse 43
70178 Stuttgart
Germany
info@elo.com

Wszystkie dane mają charakter ogólnej i niewiążącej informacji bez gwarancji poprawności, kompletności, aktualności i gwarancji.
ELO®, ELOprofessional®, ELOenterprise®, ELOoffice®, and ELO ECM Suite® są rejestrowanymi znakami towarowymi ELO Digital Office GmbH w Niemczech i/lub w innych krajach.
SAP®, SAP NetWeaver®, i SAP S/4HANA® są rejestrowanymi znakami towarowymi SAP oraz ich przedsiębiorstw w Niemczech i/lub w innych krajach.. Microsoft®, Windows®,
Excel®, PowerPoint® i SharePoint® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w USA i/lub w innych krajach. Inne nazwy firmy, produktów i usług mogą być
znakami towarowymi innych producentów. Niniejsza publikacja stanowi jedynie niewiążącą informację ogólną i nie zastępuje szczegółowej porady indywidualnej. Informacje
zawarte w niniejszej publikacji mogą zostać zmienione w dowolnym momencie, również bez uprzedzenia. W szczególności właściwości techniczne i funkcje mogą się różnić
w zależności od kraju, w którym nasze produkty są oferowane. Aktualne informacje na temat produktów ELO, warunków umowy i cen otrzymają Państwo w poszczególnych
spółkach ELO® oraz u Partnerów Biznesowych ELO® i/lub u Partnerów Handlowych ELO®. Informacje o produktach są zgodne z aktualnym stanem. Przedmiot i zakres usług są
określane wyłącznie przez odpowiednie umowy. Firma ELO® nie gwarantuje, że jej produkty lub inne usługi zapewniają zgodność z określonymi przepisami prawnymi. Za
przestrzeganie odnośnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i pozostałych przepisów krajowych i prawa międzynarodowego odpowiada klient. Zmiany, pomyłki i błędy w
druku pozostają zastrzeżone. Przedruk i powielanie, również fragmentaryczne, jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody ELO Digital Office GmbH, bądź spółek powiązanych.
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