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Więcej informacji:
www.elo-digital.pl

Natywne aplikacje  
z licznymi zaletami danej 
platformy

Rozbudowane funkcje  
do mobilnego wykorzy-
stania

Dostępne dla smart- 
fonów i tabletów

Rozbudowane funkcje 
ECM do mobilnego 
wykorzystania

Wykorzystanie narzędzia 
ELO Feed i obszaru „Moje 
ELO” w podróży

Startowanie predefininio-
wanych obiegów doku-
mentów 

Wsparcie obiegów opar-
tych na formularzach

Pozostanie w kontakcie 
i zapewnienia ciągłego 
funkcjonowania proce-
sów w podróży

Automatyczne inicjo- 
wanie późniejszych  
procesów po uzyskaniu 
połączenia

Kopiowanie struktur   
i dokumentów w trybie  
offline

Zapisywanie informacji  
w trybie offline

Praca w trybie offline 
i możliwość uzyskania 
informacji

Państwa korzyści
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Gwałtowny rozwój w dziedzinie urządzeń mobil-
nych i szybko rosnąca przepustowość danych 
prowadzą do rozwoju coraz bardziej wydajnych 
rozwiązań, które umożliwiają produktywną pracę 
i szybką reakcję, nawet w podróży. Zdolność do 
działania i skuteczność przy zachowaniu maksy-
malnej niezależności przestrzennej i czasowej stają 
się coraz ważniejsze i stanowią istotne czynniki suk-
cesu dla nowoczesnych firm. Mogąc efektywnie 
działać i elastycznie reagować, czerpią Państwo  
korzyści z wyraźnych przewag konkurencyjnych.

Mobilne rozwiązania ELO oferują szereg funkcji  
pozwalających na pracę w dowolnym miejscu 
i czasie . Nie ma przy tym znaczenia, czy zamierzają 
Państwo zapisywać i archiwizować dokumenty 
w podróży, uczestniczyć w procesach biznesowych, 
czy potrzebują Państwo właściwej informacji 
z archiwum firmy.

ELO for Mobile Devices

Zdolność do działania w dowolnym czasie i miejscu 
Mobilna praca z ELO

Uczestnictwo w ważnych spotka-
niach pomimo nieobecności w biurze

Dzięki aplikacji ELO for Mobile Devices mogą  
Państwo teraz za pomocą urządzenia mobilnego, 
w prosty sposób tworzyć komentarze, a także komen-
tować komentarze do dokumentów lub zdarzeń 
utworzone przez inne osoby. Dzięki funkcji Collabora-
tion ELO - ELO Feed, jest bdostęp do niezbędnych 
narzędzi, pozwalającym na zapewnienie centralnej 
i przejrzystej komunikacji, nawet w podróży. Obszar 
„Moje ELO” zapewnia z kolei, że są Państwo zawsze na 
bieżąco z wszystkimi istotnymi dla procesami. Za po-
mocą urządzenia mobilnego można również zapi-
sywać dane i informacje będąc w trybie offline. Jak 
tylko połączenie danych zostanie uzyskane, można  
dokonać synchronizacji danych i dokumentów i zaini-
cjować dalsze procesy i obiegi.

Today

July 
2016

Enter a comment ...

Enter a comment ...

Post a reply...

Invoice approved!

July 02, 2016, 11:47 a.m.

Nadine Bauer

Goods shipped!

July 2, 2016, 1:19 p.m.

Anton Maier

Delivery is fine!

July 3, 2016, 3:24 p.m.

Kay Schilling

I've filed the invoice. Please check it.
July 02, 2016, 10:23 a.m.

Anton Maier

Should we place another order?
Nadine Bauer

September 11, 2016, 2:41 p.m.11.

Funkcje w skrócie

„Moje ELO” jako obszar pracy 
Funkcja komentarzy w dokumentach  
i folderach - Feed
Hasztagi, uwagi, odnośniki

Otwieranie dokumentów do odczytu
Startowanie Obiegów dokumentów
Wyświetlanie formularzy za elementem
Kopiowanie elementów offline
Zapisywanie nowych wersji dokumentu
Udostępnienie dokumentów jako link do ELO
Wysyłanie dokumentów jako załącznik maila
Dodawanie notatek
Widok formularza słów kluczowych

Konfigurowanie filtrów wyszukiwania
Używanie / tworzenie listy wyszukiwań „Ulubione”

Przegląd zadań / przypomnień
Delegowanie, oddawanie lub przekazywanie zadań
Wsparcie dla formularzy cyfrowych
Przejmowanie zadań grupowych

Otwieranie dokumentów do odczytu
Synchronizacja / porównanie dokumentów
w trybie offline z Archiwum ELO
Rekordy danych do zapisywania informacji 
w trybie offline

Archiwizowanie wielu dokumentów w jednym 
kroku 
Interakcja z innymi aplikacjami
Zarządzanie ważniejszymi dokumentami  
w Schowku ELO
Archiwizowanie zdjęć
Wsparcie dla wielu profili do różnych Archiwów

ELO Collaboration

Archiwum

Zadania

Wyszukiwarka

Funkcje w trybie offline

Wygodne funkcje

Interakcja z aplikacjami bizneso-
wymi - szybko i mobilnie
Dzięki rozwojowi natywnych aplikacji istnieje wiele 
możliwości interakcji z innymi aplikacjami. Doku-
menty mogą być na przykład wysyłane do innych 
aplikacji, a także z nich otrzymywane. W ten sposób 
można archiwizować obrazy z biblioteki lub załącz-
niki e-mail.
Z poziomu platformy iOS istnieje również możli-
wość otwierania i edytowania dokumentów z ELO, 
a także ich zapisywania jako nowej wersji, bez  
konieczności opuszczania bieżącej aplikacji.
Rozwój natywnych aplikacji umożliwia wykorzy-
stanie funkcji platformy (Android/iOS) również 
poza aplikacją ELO for Mobile Devices. W iOS moż-
liwe jest na przykład wyszukiwanie dokumentów 
z pamięci w trybie offline poprzez opcję wyszuki-
wania spotlight.

Uruchamianie obiegów w podróży 
- także opartych na formularzach
ELO for Mobile Devices oferuje zaawansowane 
funkcje przepływów pracy. Można uruchamiać pre-
definiowane obiegi dokumentów i zawsze uczest-
niczyć w procesach, w których potrzebna jest Pań-
stwa aktywność. Niezależnie od rodzaju obiegu w 
ELO, procesy biznesowe pozostają zawsze pod kon-
trolą, którą można sprawować dzięki urządzeniom 
mobilnym.
Dla powtarzających się procesów istnieje możli-
wość stworzenia formularzy w celu uproszczenia  
i ujednolicenia komunikacji, zwłaszcza w przypadku 
dużej liczby użytkowników. Formularze mogą być 
wypełniane w trybie offline i można do nich rów-
nież dodać załączniki. Synchronizacja z archiwum 
odbywa się bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do 
sieci danych, co pozwala na zredukowanie kosztów 
komunikacji mobilnej.

Ważne informacje zawsze w zasięgu 
ręki - w trybie online i offline
Można kopiować dokumenty i całe struktury na 
swoim urządzeniu w trybie offline. Dzięki temu jest 
dostęp do niezbędnych informacji również w trybie 
lotu i wykonać prezentacje lub uzyskać dostęp do 
ważnych dokumentów z akt klienta.
Aplikacja ELO QuickScan umożliwia zapisywanie 
dokumentów papierowych i archiwizowanie w 
formie cyfrowej, nawet poza biurem. Aplikacja jest 
pomocna przy zapisywaniu dokumentów, n.p.  
dzięki automatycznego wykrywania krawędzi i roz-
dzielczości obrazu. Można również stosować różne 
efekty i korzystać z wbudowanej funkcji korekty 
obrazu. Pozyskane dokumenty można w prosty 
sposób przenieść do ELO for Mobile Devices w celu 
archiwizowania w ELO.

Łatwe do znalezienia -  
inteligentna funkcja wyszukiwania

Za pomocą urządzenia mobilnego można również 
wyszukiwać potrzebnych informacji w krótkim 
czasie. Dzięki niezwykle wydajnej funkcji wyszuki-
wania i możliwości zawężenia wyników za pomocą 
różnych filtrów, są Państwo bardzo dobrze poinfor-
mowani. Jeśli wymagane jest złożone wyszuki-
wanie z wykorzystaniem wielu filtrów, można 
utworzyć listę wyszukiwań jako „Ulubione”, której 
przeglądanie wymaga tylko jednego kliknięcia.

Liczy się bezpieczeństwo -  
także w podróży
Bezpieczeństwo IT odgrywa znaczącą rolę, 
zwłaszcza w przypadku danych wrażliwych.  
Istnieje wiele różnych rozwiązań technicznych, aby  
zapewnić bezpieczne połączenie pomiędzy apli-
kacją ELO a archiwum ELO.
Oprócz funkcji bezpieczeństwa, które można skon-
figurować poprzez każdą platformę, ELO obsługuje 
również kwestię Enterprise Mobility Management 
w przedsiębiorstwie.

Wymiana informacji w oparciu o 
dokumenty- również poza biurem
Stała komunikacja ze współpracownikami jest  
kluczowa, zwłaszcza w związku z dokumentami. 
Począwszy od projektu, przez sprawdzenie, aż do 
jego zatwierdzenia, dokument przechodzi przez 
wiele rąk, jest uzupełniany notatkami i komenta-
rzami. Dzięki narzędziom służącym do współpracy, 
tj. ELO Feed i „Moje ELO”, proces ten może odbywać 
się szybko i nieskomplikowanie.

Można poprowadzić dyskusję w czasie rzeczywi-
stym w ELO Feed i zintegrować członków zespołu 
z innych lokalizacji. Dzięki temu będą Państwo  
zawsze na bieżąco.

* dostępne różne wersje językowe * dostępne różne wersje językowe
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rozwiązań, które umożliwiają produktywną pracę 
i szybką reakcję, nawet w podróży. Zdolność do 
działania i skuteczność przy zachowaniu maksy-
malnej niezależności przestrzennej i czasowej stają 
się coraz ważniejsze i stanowią istotne czynniki suk-
cesu dla nowoczesnych firm. Mogąc efektywnie 
działać i elastycznie reagować, czerpią Państwo  
korzyści z wyraźnych przewag konkurencyjnych.

Mobilne rozwiązania ELO oferują szereg funkcji  
pozwalających na pracę w dowolnym miejscu 
i czasie . Nie ma przy tym znaczenia, czy zamierzają 
Państwo zapisywać i archiwizować dokumenty 
w podróży, uczestniczyć w procesach biznesowych, 
czy potrzebują Państwo właściwej informacji 
z archiwum firmy.

ELO for Mobile Devices

Zdolność do działania w dowolnym czasie i miejscu 
Mobilna praca z ELO

Uczestnictwo w ważnych spotka-
niach pomimo nieobecności w biurze

Dzięki aplikacji ELO for Mobile Devices mogą  
Państwo teraz za pomocą urządzenia mobilnego, 
w prosty sposób tworzyć komentarze, a także komen-
tować komentarze do dokumentów lub zdarzeń 
utworzone przez inne osoby. Dzięki funkcji Collabora-
tion ELO - ELO Feed, jest bdostęp do niezbędnych 
narzędzi, pozwalającym na zapewnienie centralnej 
i przejrzystej komunikacji, nawet w podróży. Obszar 
„Moje ELO” zapewnia z kolei, że są Państwo zawsze na 
bieżąco z wszystkimi istotnymi dla procesami. Za po-
mocą urządzenia mobilnego można również zapi-
sywać dane i informacje będąc w trybie offline. Jak 
tylko połączenie danych zostanie uzyskane, można  
dokonać synchronizacji danych i dokumentów i zaini-
cjować dalsze procesy i obiegi.

Today

July 
2016

Enter a comment ...

Enter a comment ...

Post a reply...

Invoice approved!

July 02, 2016, 11:47 a.m.

Nadine Bauer

Goods shipped!

July 2, 2016, 1:19 p.m.

Anton Maier

Delivery is fine!

July 3, 2016, 3:24 p.m.

Kay Schilling

I've filed the invoice. Please check it.
July 02, 2016, 10:23 a.m.

Anton Maier

Should we place another order?
Nadine Bauer

September 11, 2016, 2:41 p.m.11.

Funkcje w skrócie

„Moje ELO” jako obszar pracy 
Funkcja komentarzy w dokumentach  
i folderach - Feed
Hasztagi, uwagi, odnośniki

Otwieranie dokumentów do odczytu
Startowanie Obiegów dokumentów
Wyświetlanie formularzy za elementem
Kopiowanie elementów offline
Zapisywanie nowych wersji dokumentu
Udostępnienie dokumentów jako link do ELO
Wysyłanie dokumentów jako załącznik maila
Dodawanie notatek
Widok formularza słów kluczowych

Konfigurowanie filtrów wyszukiwania
Używanie / tworzenie listy wyszukiwań „Ulubione”

Przegląd zadań / przypomnień
Delegowanie, oddawanie lub przekazywanie zadań
Wsparcie dla formularzy cyfrowych
Przejmowanie zadań grupowych

Otwieranie dokumentów do odczytu
Synchronizacja / porównanie dokumentów
w trybie offline z Archiwum ELO
Rekordy danych do zapisywania informacji 
w trybie offline

Archiwizowanie wielu dokumentów w jednym 
kroku 
Interakcja z innymi aplikacjami
Zarządzanie ważniejszymi dokumentami  
w Schowku ELO
Archiwizowanie zdjęć
Wsparcie dla wielu profili do różnych Archiwów

ELO Collaboration

Archiwum

Zadania

Wyszukiwarka

Funkcje w trybie offline

Wygodne funkcje

Interakcja z aplikacjami bizneso-
wymi - szybko i mobilnie
Dzięki rozwojowi natywnych aplikacji istnieje wiele 
możliwości interakcji z innymi aplikacjami. Doku-
menty mogą być na przykład wysyłane do innych 
aplikacji, a także z nich otrzymywane. W ten sposób 
można archiwizować obrazy z biblioteki lub załącz-
niki e-mail.
Z poziomu platformy iOS istnieje również możli-
wość otwierania i edytowania dokumentów z ELO, 
a także ich zapisywania jako nowej wersji, bez  
konieczności opuszczania bieżącej aplikacji.
Rozwój natywnych aplikacji umożliwia wykorzy-
stanie funkcji platformy (Android/iOS) również 
poza aplikacją ELO for Mobile Devices. W iOS moż-
liwe jest na przykład wyszukiwanie dokumentów 
z pamięci w trybie offline poprzez opcję wyszuki-
wania spotlight.

Uruchamianie obiegów w podróży 
- także opartych na formularzach
ELO for Mobile Devices oferuje zaawansowane 
funkcje przepływów pracy. Można uruchamiać pre-
definiowane obiegi dokumentów i zawsze uczest-
niczyć w procesach, w których potrzebna jest Pań-
stwa aktywność. Niezależnie od rodzaju obiegu w 
ELO, procesy biznesowe pozostają zawsze pod kon-
trolą, którą można sprawować dzięki urządzeniom 
mobilnym.
Dla powtarzających się procesów istnieje możli-
wość stworzenia formularzy w celu uproszczenia  
i ujednolicenia komunikacji, zwłaszcza w przypadku 
dużej liczby użytkowników. Formularze mogą być 
wypełniane w trybie offline i można do nich rów-
nież dodać załączniki. Synchronizacja z archiwum 
odbywa się bezpośrednio po uzyskaniu dostępu do 
sieci danych, co pozwala na zredukowanie kosztów 
komunikacji mobilnej.

Ważne informacje zawsze w zasięgu 
ręki - w trybie online i offline
Można kopiować dokumenty i całe struktury na 
swoim urządzeniu w trybie offline. Dzięki temu jest 
dostęp do niezbędnych informacji również w trybie 
lotu i wykonać prezentacje lub uzyskać dostęp do 
ważnych dokumentów z akt klienta.
Aplikacja ELO QuickScan umożliwia zapisywanie 
dokumentów papierowych i archiwizowanie w 
formie cyfrowej, nawet poza biurem. Aplikacja jest 
pomocna przy zapisywaniu dokumentów, n.p.  
dzięki automatycznego wykrywania krawędzi i roz-
dzielczości obrazu. Można również stosować różne 
efekty i korzystać z wbudowanej funkcji korekty 
obrazu. Pozyskane dokumenty można w prosty 
sposób przenieść do ELO for Mobile Devices w celu 
archiwizowania w ELO.

Łatwe do znalezienia -  
inteligentna funkcja wyszukiwania

Za pomocą urządzenia mobilnego można również 
wyszukiwać potrzebnych informacji w krótkim 
czasie. Dzięki niezwykle wydajnej funkcji wyszuki-
wania i możliwości zawężenia wyników za pomocą 
różnych filtrów, są Państwo bardzo dobrze poinfor-
mowani. Jeśli wymagane jest złożone wyszuki-
wanie z wykorzystaniem wielu filtrów, można 
utworzyć listę wyszukiwań jako „Ulubione”, której 
przeglądanie wymaga tylko jednego kliknięcia.

Liczy się bezpieczeństwo -  
także w podróży
Bezpieczeństwo IT odgrywa znaczącą rolę, 
zwłaszcza w przypadku danych wrażliwych.  
Istnieje wiele różnych rozwiązań technicznych, aby  
zapewnić bezpieczne połączenie pomiędzy apli-
kacją ELO a archiwum ELO.
Oprócz funkcji bezpieczeństwa, które można skon-
figurować poprzez każdą platformę, ELO obsługuje 
również kwestię Enterprise Mobility Management 
w przedsiębiorstwie.

Wymiana informacji w oparciu o 
dokumenty- również poza biurem
Stała komunikacja ze współpracownikami jest  
kluczowa, zwłaszcza w związku z dokumentami. 
Począwszy od projektu, przez sprawdzenie, aż do 
jego zatwierdzenia, dokument przechodzi przez 
wiele rąk, jest uzupełniany notatkami i komenta-
rzami. Dzięki narzędziom służącym do współpracy, 
tj. ELO Feed i „Moje ELO”, proces ten może odbywać 
się szybko i nieskomplikowanie.

Można poprowadzić dyskusję w czasie rzeczywi-
stym w ELO Feed i zintegrować członków zespołu 
z innych lokalizacji. Dzięki temu będą Państwo  
zawsze na bieżąco.

* dostępne różne wersje językowe * dostępne różne wersje językowe
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