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Wij bieden u met ELO ECM Suite 10 een krachtig 
en vernieuwend systeem voor Enterprise-Content-
Management. Door talrijke integreerbare compo-
nenten creëren wij voor u een individuele oplos-
sing, geheel afgestemd op uw eisen. 

Laat u vrijblijvend door onze experts adviseren en 
het voor u juiste uitgangspunt ontwerpen.

Neem contact met ons op: 
info@elo.com

Integratie van derde systemen

Integrale processen door de naadloze 
integratie van andere IT-toepassingen, 
bijv. ERP-systemen.

Nauwkeurig afgestemd op uw eisen. 
Deze en veel andere mogelijkheden biedt ELO ECM Suite 10: 

ELO ECM Suite 10  
Het beste ECM voor uw bedrijf.

Factuurmanagement

Facturen geautomatiseerd verwer-
ken voor meer transparantie en 
kortere bewerkingstijden.

E-mailmanagement

Inhoud uit binnenkomende en 
uitgaande e-mails efficiënt opne-
men in de bedrijfsprocessen.

Dossierbeheer

Dossiers digitaal beheren voor  
snellere processen en onbeperkte 
toegang tot informatie.

Intelligent zoeken

Met innovatieve zoekfuncties  
noodzakelijke informatie binnen 
zeer korte tijd vinden.

Compliance

Wettelijke voorschriften naleven 
en compliance-eisen betrouwbaar 
realiseren.

Contractmanagement

Contracten gedurende de gehele  
levenscyclus beheren en op elk  
moment een overzicht van de  
actuele stand hebben.

ELO ECM Suite 10 - highlights 
Digitale voorsprong ervaren

Enterprise-Content-Management  ·  www.elo.com
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Samenwerking  
Kennis delen en gekoppeld werken 

Projecten en taken die in een team worden  
afgehandeld, vereisen een hoge mate van commu-
nicatie, coördinatie en coöperatie. Met  
dienovereenkomstige samenwerkingstools onder-
steunt ELO ECM Suite 10 de samenwerking en 
communicatie in het team en zorgt zo voor pro-
ductief werken. 

Met ELO ECM Suite 10 krijgt u ons complete pakket 
voor een vernieuwend, digitaal informatiemanage-
ment in uw bedrijf. ELO ECM Suite 10 kan aan uw 
individuele eisen worden aangepast en zorgt voor 
efficiënte processen en een doelgerichte informa-
tiestroom.

Alle bedrijfsrelevante informatie wordt gestructu-
reerd op één plek opgeslagen en gedurende de ge-
hele levenscyclus logisch en volgens de wettelijke 
voorschriften beheerd. Zo bundelt ELO ECM Suite 10 
als centraal informatieplatform de gehele bedrijfs-
kennis en maakt een eenvoudige en directe toe-
gang tot de noodzakelijke informatie mogelijk. Op 
deze manier kunt u snel reageren en informatie 
verstrekken. Intelligente zoekmechanismen onder-
steunen u hierbij. 

ELO ECM Suite 10 neemt bedrijfsrelevante docu-
menten en informatie, ook uit derde toepassingen, 

op een nuttige manier in de bedrijfsprocessen op. 
Zo staan deze op het juiste moment in de juiste pro-
cesstap ter beschikking. U profiteert van versnelde  
bedrijfsprocessen en een informatielogistiek met 
toegevoegde waarde. 

Handmatige werkzaamheden en op papier geba-
seerde archieven worden gedigitaliseerd. Zo be-
spaart u kostbare tijd en verlaagt u kosten. Tevens 
verhoogt u de transparantie in het bedrijf. Want 
alle bewerkingsstappen en wijzigingen worden tra-
ceerbaar vastgelegd.  

ELO ECM Suite 10 ELO ECM Suite 10 - highlights

Workflows 
Bedrijfsprocessen versnellen 

Per workflow worden bedrijfsprocessen geautoma-
tiseerd en relevante informatie wordt procesgere-
lateerd opgenomen. Daardoor verbetert u de  
kwaliteit en vermindert tevens de bewerkingstijd 
van uw processen. Voor meer transparantie, 
snellere beslissingen en een verhoogde efficiëntie 
in uw bedrijf. 

ELO ECM Suite 10 
Digitale voorsprong ervaren. 

Gebruikersinterface 
Een goed overzicht van belangrijke punten 

Creëer uw eigen individuele gebruikersinterface 
voor zeer comfortabel werken: vaak gebruikte 
functies en informatie kunnen zodanig in de aan-
pasbare gebruikersinterface worden geplaatst dat 
u deze altijd in het oog heeft en er direct toegang 
toe heeft.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u op: 
www.elo.com /en /ecm-suite-10

Mobiele oplossingen 
Werken terwijl u onderweg bent

De apps "ELO 10 for Mobile Devices" en "ELO Quick-
Scan" voor smartphones en tablets maken mobiel 
werken en uitgebreide toegang tot bedrijfsrele-
vante informatie mogelijk. U kunt ook onderweg 
op aanvragen reageren, processen en discussies  
voortzetten zonder tijd te verliezen. 

Workflows afgestemd op de behoefte aanmaken  
en processen sturen. 

Vrijgaven en kennisgevingen  
op gang brengen en doorsturen.

Gebruikersrechten instellen en toegewezen  
personen opnemen.  

Huidige stand van de bewerking  
op elk moment bekijken.

Achtergrond- en secundaire activiteiten  
toevoegen. 

Flexibele aanpassing bij onverwachte  
gebeurtenissen. 

Opgeruimde en intuïtief te bedienen gebruiker-
sinterface voor een ongecompliceerde ingang. 

In navolging van de gebruikersinterfaces van 
Microsoft Office 2016 en Windows 10.

Talrijke opties voor individueel vormgeven. 

Eenvoudige en intuïtieve tegelnavigatie. 

Statustoestanden in diagrammen via tegels 
weergeven.

Tellers (badges) in tegels inbedden.

Mijn ELO als integrale en uitgebreide 
informatiecentrale voor elke gebruiker.

Documenten samen bewerken  
en kennis delen.

Informatie eenvoudig en traceerbaar  
uitwisselen. 

Commentaren direct bij een document  
maken of daarop antwoorden.

Collega's in een commentaar vermelden  
en op items wijzen.

Een abonnement nemen op relevante onder-
werpen, deze delen en indien nodig filteren.

Gebruikersrechten toewijzen en documenten  
tijdens het bewerken blokkeren. 

Wijzigingen transparant overzien. 

Bedrijfsprocessen mobiel beheren en  
eraan deelnemen, terwijl u onderweg bent. 

Workflows starten en processen zonder  
tijdsvertraging op gang brengen. 

Documenten met het mobiele eindapparaat  
registreren, aanmaken en archiveren.

Vanaf elke plek en offline toegang krijgen tot  
bedrijfskennis.

Op documenten of processen gebaseerde  
communicatie zonder vertraging voortzetten. 

Functies met andere apps verbinden. 
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Wij bieden u met ELO ECM Suite 10 een krachtig 
en vernieuwend systeem voor Enterprise-Content-
Management. Door talrijke integreerbare compo-
nenten creëren wij voor u een individuele oplos-
sing, geheel afgestemd op uw eisen. 

Laat u vrijblijvend door onze experts adviseren en 
het voor u juiste uitgangspunt ontwerpen.

Neem contact met ons op: 
info@elo.com

Integratie van derde systemen

Integrale processen door de naadloze 
integratie van andere IT-toepassingen, 
bijv. ERP-systemen.

Nauwkeurig afgestemd op uw eisen. 
Deze en veel andere mogelijkheden biedt ELO ECM Suite 10: 

ELO ECM Suite 10  
Het beste ECM voor uw bedrijf.

Factuurmanagement

Facturen geautomatiseerd verwer-
ken voor meer transparantie en 
kortere bewerkingstijden.

E-mailmanagement

Inhoud uit binnenkomende en 
uitgaande e-mails efficiënt opne-
men in de bedrijfsprocessen.

Dossierbeheer

Dossiers digitaal beheren voor  
snellere processen en onbeperkte 
toegang tot informatie.

Intelligent zoeken

Met innovatieve zoekfuncties  
noodzakelijke informatie binnen 
zeer korte tijd vinden.

Compliance

Wettelijke voorschriften naleven 
en compliance-eisen betrouwbaar 
realiseren.

Contractmanagement

Contracten gedurende de gehele  
levenscyclus beheren en op elk  
moment een overzicht van de  
actuele stand hebben.
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