
ELO - het fundament voor uw digitale  
organisatie
Wilt u uw bedrijfsprocessen en -informatie digitaliseren, automatiseren en analyseren?  
ELO is het ideale startpunt op weg naar uw digitale toekomst en de perfecte basis voor uw succes: efficiënt digitaal 
informatiemanagement, hoge gegevensbeveiliging en flexibele bedrijfsprocesbesturing volgens wettelijke voorschriften.

Van het begin af aan geautomatiseerd
Met ELO kunnen binnenkomende documenten, ongeacht 
waar ze vandaan komen en hoe ze binnenkomen 
automatisch worden geregistreerd en geclassificeerd en 
opgenomen in uw bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om 
het goedkeuren van facturen, het maken van offertes of het 
afhandelen van orders, voortaan kan dit allemaal digitaal 
worden afgehandeld. 

Natuurlijk kan de ontvangstverwerking precies volgens 
uw wensen en regels verlopen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
binnenkomende facturen direct worden geclassificeerd 
en de documentgegevens direct met een verbonden ERP-
systeem worden vergeleken.

Versnel uw processen
De snelheid van bedrijfsprocessen is tegenwoordig een 
beslissende factor voor uw concurrentiepositie. Het is van 
groot belang dat documenten en informatie bliksemsnel op 
de juiste plek in uw bedrijf terechtkomen.  

Dit is precies wat ELO Workflow doet. Processen worden 
sneller voltooid, beslissingen kunnen worden genomen 
op basis van complete en actuele informatie en goederen 

kunnen sneller vrijgegeven worden. U kunt de status van 
een proces op elk moment via de diverse analyse- en 
visualisatie-opties volgen. 

Met ELO heeft u de beschikking over een ontwerpmodule 
voor formulieren die uitgebreide mogelijkheden biedt om 
scripts op te nemen. Samen met de servergebaseerde 
verwerkingsregels is ELO Workflow hét gereedschap voor 
de automatisering van uw bedrijfsprocessen. 

Zicht op uw business
Om succesvol te zijn, is het noodzakelijk op elk moment een 
overzicht van alle relevante feiten te hebben. ELO Analytics 
zorgt voor de samenvoeging van gegevens uit verschillende 
bronnen binnen uw ELO-systeem. Met de configureerbare 
dashboards, bijvoorbeeld voor binnenkomende facturen, 
contractmanagement- of personeelsdossierrapporten, 
bepaalt u zelf hoe de beschikbare informatie wordt 
gebruikt en geanalyseerd. De veiligheid van gevoelige 
bedrijfsgegevens is daarbij op elk moment gewaarborgd. 

Het ELO-gebruikersrechtensysteem zorgt ervoor dat alleen 
gegevens worden geanalyseerd en getoond waarvoor de 
gebruiker rechten heeft.
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Uw voordelen op een rij

Digitale postverwerking
• Digitaliseer uw postkamer
• Digitaliseer inkomende documenten en vervang    
 handmatige taken met geautomatiseerde processen
• U beslist de mate van automatisering
• Gebruik een combinatie van extra modules en  
 interfaces om processen verder te stroomlijnen

ELO workflow
• Automatiseer processen op basis van uw behoeften
• Volg beslissingen en creëer verantwoordelijkheid
• Meerdere opties voor analyseprocessen

ELO Analytics
• Informatiemanagement met één muisklik
• Vrij configureerbare analysemogelijkheden
• Visualisaties met behulp van diagrammen,  
 tag-clouds of kencijfers 
• Dashboards worden in realtime bijgewerkt 
 

E-mailmanagement
• Integratie van e-mails in bedrijfsprocessen 
• Geautomatiseerde archivering volgens wettelijke   
 voorschriften 
• Naadloze integratie in Microsoft Outlook en IBM Notes

Collaboration
• Samenwerken vanaf elke locatie 
• Virtuele projectruimtes  
• Samen aan documenten werken 
• Toegang tot de ELO Teamroom via de webbrowser
• Informatie-uitwisseling
• Actuele bewerkingsversies op elk moment traceerbaar
• Overzicht van voor u relevante informatie

Mobiel werken met ECM-apps 
• ELO for Mobile Devices 
• ELO QuickScan (iOS) 
• ELO Connect (Android)

Eindelijk grip op e-mails
Ook u kent de uitdagingen om e-mails volgens de wettelijke 
voorschriften op te slaan. Daarbij spelen twee factoren 
een belangrijke rol: de wettelijke bewaarplicht van zakelijk 
relevante documenten en gegevensbescherming met 
betrekking tot persoonsgegevens.
 
De ELO e-mailmanagementoplossing zorgt voor het 
archiveren van e-mails op lange termijn, volgens de 
wettelijke voorschriften. Daarnaast kunnen e-mails, 
gerelateerd aan een proces, automatisch worden beheerd.  
E-mailmanagement wordt zo een vast onderdeel van uw 
ECM-strategie. 

Dankzij de geautomatiseerde, regel- en servergebaseerde 
e-mailarchivering kunt u een volledige en accurate 
audittrail onderhouden voor alle correspondentie die 
in overeenstemming is met de regelgeving inzake 
gegevensbescherming, zoals de AVG.

Perfecte samenwerking op alle niveaus
Effectief teamwerk en samenwerking tussen medewerkers, 
dienstverleners en klanten zijn de hoekstenen van elk 
succesvol bedrijf. Met ELOTeamrooms biedt ELO een 
platform voor medewerkers en externe belanghebbenden 

om bijvoorbeeld te werken aan gezamenlijke projecten. 

ELO-teamrooms zijn toegankelijk via een webbrowser, 
waardoor gebruikers die geen deel uitmaken van het ELO-
systeem een bijdrage kunnen leveren.
 
Met ELOTeamroom kunnen collega’s, klanten en 
serviceproviders op elke locatie eenvoudig samenwerken 
aan documenten en projecten. Een andere functie is de 
moderatorfunctie, waarmee deelnemers aan een virtuele 
projectruimte kunnen worden toegevoegd.

Mobiele oplossingen bieden nieuwe mogelijkheden
Mobiele productiviteit is fundamenteel in de huidige 
werkomgeving. ELO biedt alle hulpmiddelen die nodig 
zijn om vanuit elke plek, op elk moment met elk device te 
kunnen werken.

Dankzij onze smartphone- en tabletapps ELO for Mobile 
Devices hebben gebruikers toegang tot alle functies die ze 
nodig hebben om hun werk effectief te kunnen doen. Het 
maakt niet uit of ze vanuit huis, in de trein, op weg naar een 
vergadering werken of dat ze foto’s met hun smartphone 
maken en willen opslaan. De mobiele oplossingen van ELO 
bieden flexibiliteit voor elke medewerker.


