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Agenda pro správu smluv je připravený modul pro
kompletní postup od vytvoření návrhu smlouvy a jeho
připomínkování, přes schválení, až po bezpečné a
dlouhodobé uložení a následně zajistí i seznámené se
smlouvou.

VLASTNOSTI:
Vytvoření návrhu smlouvy dle
předem dané šablony
Workflow připomínkovacího a
schvalovacího procesu smluv
Bezpečné úložiště veškerých
dokumentů
Možnost interního schvalování
smluv
Detailní řízení přístupových práv
Jednoduché a rychlé vyhledávání
smluv včetně fulltextového
vyhledávání
Široké notifikační mechanismy –
sledování platnosti smlouvy a
další
Jednoduchá instalace a
konfigurace řešení

CO ZÍSKÁTE:
Proč elektronickou evidenci a správu smluv?
Každá firma dnes uzavírá mnoho typů smluv. Tyto smlouvy jsou často různého druhu, od
mnoha dodavatelů a obsahují i citlivé informace. V případě velkého množství těchto smluv není
jednoduché získat ucelený přehled o všech smlouvách, jejich dodatcích a termínech. Využití
elektronického systému sjednocuje procesy tvorby, schvalování a uložení všech výrazně
vylepší vyhledávanější funkcí je možnost nastavení událostí, úkolů a upozornění na akce
vyplývající ze smlouvy (např. placení záloh atp.)

Používání aktuálně platných
šablon pro nové smlouvy
Rychlejší a efektivnější
připomínkovací proces ke
smlouvám
Bezpečné uložení smluv
Přístupové práva dostanou do
rukou pouze oprávněným osobám

Obsah modulu
V modulu CleverDOC – Smlouvy je připraveno:
Šablony smluv
Seznam smluv – nastaveny základní atributy/údaje, filtry, vstupní formulář a pohledy na
seznam

Rychlejší a pokročilé dohledání
smluv
Hlídání důležitých termínů,
vyhnete se tak případným
sankcím

Detailní pohled na smlouvu včetně digitalizovaného obrazu/ elektronické verze
Číselníky – je možné vytvořit propojení například na číselník smluvních partnerů v ERP a tak
mít data o protistranách stále aktuální, číselník druhů smluv
Přednastavená typická workflow pro tvorbu a schvalování smlouvy – nastaveny kroky,
přechody mezi nimi a role (účastníci workflow). Workflow lze následně upravovat dle
požadavků zákazníka
Události a úkoly a vazby mezi smlouvami, jejich přílohami a dalšími souvisejícími
Dokumenty
Vše je nastaveno tak, aby bylo možné s modulem ihned pracovat. Modul je velmi flexibilní. Již v
samotném návrhu jsme zohlednili možnost přizpůsobení agendy a workflow podle potřeb
zákazníka.

Více informací?
Více informací získáte na www.cleverdoc.cz. Je možné domluvit si živou ukázku systému.

TECHNOLOGIE:
CleverDOC je postaven nad
platformou Microsoft SharePoint
Pro nastavení a konfiguraci
workflow je použit produkt K2
BlackPearl nebo Nintex

