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Procesi
Digitalna priprava pogodb za bolj zadovoljne
poslovne partnerje in več dobička v poslu.
Želite pohitriti pripravo pogodb, da bi
prišlo čimprej do realizacije posla?
Hočete hočete bolje obvladovati
poslovna in zakonska tveganja ter
zmanjšati napake?
Bi radi prihranili čas, ki ga zdaj
porabljate za zamudno iskanje
informacij in obvladovanje sprememb?

 Z upravljanjem procesa priprave in
obravnave pogodb zagotovite 100% interno
usklajenost pogodbe, še preden jo pošljete
direktorju in partnerju v podpis.
 Vzpostavite popoln nadzor nad pogodbami v
posameznih fazah postopka od priprave do
podpisa ter pravočasno ukrepate v primeru zamud.
 Poenostavite obvladovanje sprememb v
pogodbeni dokumentaciji in se posvetite kakovosti
pogodbene vsebine.
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Celovita digitalna priprava pogodb
Genis e-Procesi omogoča digitalizacijo procesa priprave pogodb v skladu s poslovno politiko in najbolšimi
praksami upravljanja s pogodbami. Vzpostavlja pregledne in učinkovite postopke priprave pogodb, ki
potekajo prek različnih služb in ravni odločanja. Rešitev zagotavlja popolno sledljivost aktivnostim
uporabnikov ter spremembam na posameznem dokumentu, s čimer zmanjšuje operativna, zakonska in
poslovna tveganja.
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Predloge delovnih tokov glede na vrsto pogodbe
Enostavno prilagajanje postopka in dodeljevanje sodelujočih na osnovi vnaprej pripravljenega
delovnega toka
Deljenje pogodbenih dokumentov med obravnavo z dodatnimi bralci v skladu z organizacijsko shemo
Pregled nad pogodbami v posameznih fazah postopka
Vodenje statusov pogodb (v pripravi, obravnava, veljavne …)
Popolna revizisjka sledljivost - vodenje dnevnika aktivnosti in kronologije dostopov
Izpis in tiskanje protokola
Upravljanje različic pogodbenih dokumentov
Zaklepanje pogodb za urejanje
Vodenje sprememb in primerjava različic (integracija z Microsoft Word)
Sistemsko obveščanje uporabnikov o novih nalogah in dogajanju v delovnem postopku
Interaktivna spletna diskusija na posamezni pogodbi
Pošiljanje neposrednih sporočil izbranim sodelujočim
Prilagodljivi pregledi in izpisi za poročanje
Filtriranje in iskanje pogodb po meta podatkih
Integracija s parafiranimi pogodbami v centralnem registru pogodb in aneksov e-Pogodbe
Integracija s podatki v transakcijskih sistemih (ERP, CRM, HRM …)

Referentka v oddelku
izbere predlogo pogodbe in nastavi delotok

Direktor
podpiše končno različico pogodbe



Prejemniki v oddelku
pripravijo vsebino in jo uskladijo z drugimi oddelki

Pravna služba
odobri pogodbo za podpis

Modul Genis e-Procesi zazagotavlja nadzorovano in sledljivo
digitalno izvedbo celotnega postopka priprave pogodb glede na organizacijska in poslovna pravila.
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