Wydarzenia

Relacja z Kongresu ELO ECM 2016
W dniu 5 października br. w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie miała miejsce kolejna edycja Kongresu
ELO ECM. Spotkanie zorganizowane przez ELO Digital Office Sp. z o.o. z Gorzowa obejmowało tematykę związaną
z elektronicznym obiegiem dokumentów wraz z zagadnieniami towarzyszącymi, w przedsiębiorstwach i urzędach.
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ongres otworzyła i wykład wprowadzający wygłosiła Pani Elke Schönemann – Członek Zarządu ELO Digital Office. Poruszana w pierwszym
wystąpieniu tematyka opisywała obszernie możliwości
zarządzania informacjami poprzez system ELO ECM
Suite 9. Podczas prezentacji można się było dowiedzieć,
że omawiane rozwiązanie składa się z różnych komponentów i odpowiednio wdrożone zapewnia najwyższą
efektywność procesów oraz skuteczny przepływ informacji w firmie lub urzędzie — przez urządzenie przenośne lub komputer w biurze.
Druga prezentacja, najdłuższa w całym spotkaniu ale
niezwykle interesująca ze względu na złożoność opisywanych zagadnień pt. „Integracja biznesowa i technologiczna z wykorzystaniem ELO ECM Suite na przy-

kładzie GLOBAL COSMED GROUP” referowana była
przez 3-osobowy zespół składający się z Krzysztofa
Jaworskiego (Global Cosmed), Henryka Tylkowskiego
(Marketplanet) oraz Piotr Małka (Kierownik Projektu).
Temu potrójnemu wystąpieniu towarzyszyły wyjątkowe
dyskusje i szereg pytań.
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O możliwościach zastosowania w elektronicznym
obiegu skanerów marki
Brother mówił w kolejnej
prezentacji Grzegorz Sroka. Współczesny skaner
to nie tylko podstawowa
funkcja wynikająca z nazwy ale szereg dodatkowych rozwiązań i możliwości.
O wdrożeniu systemu
zarządzania
zadaniami
ELO Task Manager w dużej organizacji jaką jest
producent komponentów
dla przemysłu motoryzacyjnego na przykładzie wdrożenia Sitech sp. z o.o.
– Grupa Volkswagen mówił Maciej Kempiński z IDEE

sp.j. – Sitech sp. z o.o. Wykład był świetnym przykładem realizacji rozwiązania w dużym zakładzie produkcyjnym.
W kolejnej prezentacji
pt. „NetApp – bezpieczna
i uniwersalna macierz do
przechowywania danych”
Bartłomiej Matysiak z Signati Piotr Fuz omawiał
najefektywniejsze metody
archiwizowania danych.
Sposoby przechowywania
informacji jak wszystko
obecnie ewoluuje i podlega zmianom. Regulują to
po części przepisy ogólne
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a także wewnętrzne procedury bezpieczeństwa poszczególnych jednostek.
Obieg faktur kosztowych w instytucji finansowej
omawiany był przez Marka Małka z Olprint w prelekcji o tym samym tytule.
Faktury kosztowe, czyli żartując to kochamy
najbardziej w naszych
przedsiębiorstwach
są
nieodłączną częścią prowadzenia
działalności
biznesowej. Elektroniczny obieg pozwala nam na
najlepszy z możliwych
monitoring
przepływu
samych dokumentów jak
i związanych z nimi statusów płatności.
„Wdrożenie ELO ECM
Suite 9 w spółce powołanej przez Skarb Państwa”
było przedmiotem wspólnego referatu przedstawionego przez Damiana
Husiatyńskiego z Danka
Polska Sp. z o.o. i Sebastiana Olszewskiego z High-soft.pl.
Opisywane rozwiązania
zarządzania przepływem
informacji znajdują zastosowanie nie tylko w firmach handlowych czy zakładach produkcyjnych ale także w urzędach i instytucjach.
Ostatnia prezentacja dotyczyła zarządzania dokumentami w nowocześniej instytucji i została wygłoszona
przez Roberta Reszkowskiego z EPSON Europe. Podobnie jak skaner, drukarka to
w obecnych czasach urządzenie wielofunkcyjne, które posiada wiele możliwości
i funkcji a prezentacja wybranych była przedmiotem
kończącego spotkanie referatu.
Na zakończenie spotkania
miało miejsce na podstawie
wypełnionych ankiet losowanie nagród wśród obecnych. Fundatorami nagród
byli ELO Digital Office,
EPSON Europe, Marketpla-
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net, Saldeo, Danka Polska
i Brother Polska.
Podczas
wydarzenia
miały miejsce gorące dyskusje na omawiane tematy, zarówno na sali plenarnej jaki i w czasie szeregu
branżowych spotkań kuluarowych mających na
celu dyskusje i wymianę
poglądów.
Kongresowi
towarzyszyła
wystawa
punktów informacyjnych
firm oferujących rozwiązania ułatwiające najefektywniejsze wdrożenie systemu
elektronicznego obiegu
dokumentów.
Duża liczba uczestników, liczne merytoryczne
prelekcje oraz możliwość
debat i wymiany poglądów w zakresie nie tylko
elektronicznego
obiegu informacji ale także
zarządzania informacją
i dokumentami sprawiły,
że Kongres ELO 2016
było imprezą dużej wagi,
interesującą i udaną.
Magazyn „Nowoczesne
Technologie w Przemyśle” patronuje i wspiera tej rangi
wydarzenia.
Marcin Żupnik
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