
Suita ECM ELO - digitalizează complet 
fluxul de documente al companiei!

Suita ECM ELO optimizează procesele și îmbunătățește productivitatea, iar informația 
este la îndemâna angajaților, care o pot accesa de la distanță sau de la birou,

în conformitate cu politicile privind drepturile și permisiunile de acces la date. 

Avantajele Enterprise Content Management ELO:

Eliminați registrele și dosarele �zice, scumpe și di�cil de gestionat.

Stochează, regăsește și gestionează toate documente companiei dintr-un singur loc.

Integrare facilă cu toate sistemele ERP standard ale companiei.

Automatizarea proceselor îmbunătățește productivitatea și reduce costurile.

Statusul curent al proiectelor și detaliile sunt la doar un click distanță. 

Finalizați rapid activitățile zilnice prin automatizarea sarcinilor manuale.

Personalul nu pierde timp căutând documente în loc să răspundă solicitărilor.

Schimbul de informații este rapid și facil și încurajează lucrul e�cient în echipă.

Accesați documente imediat și luați decizii informate de oriunde.

Suita ECM ELO - digitalizează complet 
fluxul de documente al companiei!



ELO Contract
Contractele sunt pe mâini bune.

Fiecare relație de afaceri se bazează pe un document contractual, astfel încât 
este deosebit de important ca acest proces să fie standardizat și transparent. 
Aveți posibilitatea să monitorizați condițiile contractuale și termenele limită, astfel 
încât să nu scăpați din vedere informațiile sau datele cheie. 

ELO Knowledge
Diseminiarea informației 
în organizație

Oferiți-le angajaților informațiile de 
care au nevoie pentru a-și 
desfășura cu succes activitățile 
zilnice și veți obține cele mai bune 
rezultate posibile. ELO Knowledge 
integrează date și cunoștințe într-o 
bază de date inteligentă. 

ELO Public Sector 
cheia pentru o administrație 
mai eficientă

Asigură angajaților acces direct la 
informațiile necesare și oferă 
numeroase funcționalități pentru a 
susține mai bine sarcinile și 
procesele zilnice. În același timp, este 
garantată păstrarea securizată pe 
termen lung a documentelor și 
informațiilor electronice. 

ELO Visitor
Prima impresie contează!

Acoperă întregul proces de 
înregistrare, din momentul planificării 
unei vizite și până în momentul în care 
vizitatorul părăsește clădirea. 

Controlați rapid accesul persoanelor 
străine, procesarea, administrarea și 
analiza datelor acestora, creați 
ecusoane nominale și ecrane 
personalizate de bun venit.

ELO Invoice
Procesarea rapidă și eficientă a facturilor!

Facturile și chitanțele sunt înregistrate și clasificate automat, iar apoi transmise 
angajatului relevant printr-un flux de lucru, oferindu-vă controlul asupra ciclului 
dumneavoastră contabil și asigurând astfel gestiunea tuturor facturilor.

• Urmăriți toate facturile în circulație pe dashboard-ul pentru facturi

• Monitorizați facturile și termenele de plată

• Vizualizați starea facturilor curente și informațiile detaliate 

• Opțiuni de filtrare, precum afișarea doar a documentelor cu anumit termen

• Respectați termenele de plată mulțumită unui sistem de avertizare timpurie

• Generați evaluări statistice

• Integrare cu sisteme ERP-SAP și cu Datev și Microsoft Dynamics NAV 

ELO HR Dosar Personal
Redefinirea proceselor de resurse umane

Este un instrument complet care salvează datele 
angajaților, vă permite să demarați procese de 
Resurse Umane și monitorizează datele importante. 

• Creați date master și declanșați procese de HR 
pe toată perioada contractului de muncă al 
angajatului

• Listele de verificare vă ajută să nu pierdeți nimic 
din vedere

• Dosarul digital pentru personal susține 
conformitatea cu GDPR și cu alte cerințe de 
reglementare

ELO HR Recruiting
Eficientizează procesul de recrutare! 

Raportați cu ușurință necesarul de personal, acceptați 
aplicațiile pentru pozițiile vacante și stocați în mod practic 
informațiile candidaților în sistemul dumneavoastră de HR 
sau în dosarul digital personal ELO.

• Procese mai eficiente, de la raportarea necesarului de 
personal și până la introducerea acestora

• Liste de verificare utile și funcții memento configurabile

• Vizualizarea grupurilor și a evaluărilor candidaților

• Permisiuni bazate pe utilizator, pentru datele sensibile 
ale candidaților



Îți stăm la dispoziție 
pentru sfaturi și întrebări, 

contactează-ne.

Plin Tech SRL
Bd. Mircea Vodă nr. 21D, etaj 3, sector 3, București

facebook.com/Plin-Tech linkedin/Plin-Tech

+40 749 136 746      office@plintech.ro       www.plintech.ro

Suita ECM ELO
digitalizarea documentelor 
în fiecare departament !

Financiar 

• Managementul Facturilor

• Arhivă facturi, Avize, Nir-uri, bonuri consum etc.

• Managementul plăților

• Link-uri documente

• Rapoarte

• Procesarea facturilor

• Fluxuri aprobare facturi / plăți

• Portal facturi

Juridic

• Managementul Contractelor

• Flux aprobare contracte

• Flux negociere 

• Arhiva contracte

• Rapoarte

• Portal Contracte

 Achiziții (Producție)

• Flux achizitii

• Arhiva dosare achiziții

• Flux necesar

Administratie Publica

• Registratură Electronica

• Portal cetațeni

• Flux petiții

• Managementul achizitiilor publice (documentație și flux)

• Managementul contractelor

• Autorizații și documente de urbanism

• Managementul audiențelor

• HR

• Fluxuri interne 

• Managementul contractelorCu Plin Tech - O DIGITALIZARE DE SUCCES!
Integrăm suita ELO cu ERP-ul companiei tale asigurându-ți asistența de la primul contact și până la training-ul angajaților tăi!

Plin Tech furnizează soluții integrate pentru urmărirea și gestionarea 
tuturor fazelor de supply chain: producție, logistică și distribuție.

Plin Tech este parte a grupului KFI, fondat în 1991 la Milano, leader în 
implementarea soluțiilor de acest fel.


