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Sistem ODOS je
sodobno zasnovana spletna
aplikacija za optimizacijo poslovnih
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enostaven zajem, obdelavo,
skupno rabo, elektronsko
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sistem za upravljanje
dokumentov in procesov
ter optimizacijo in
digitalizacijo
poslovanja

Sistem je certificiran s
strani Arhiva Republike
Slovenije kot sistem za podporo
celotnemu postopku upravljanja
gradiva v digitalni obliki (C).
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Zakaj vam priporočamo sistem ODOS?
• Ker je edinstven sistem, ki omogoča tri-nivojsko revizijsko sled,
beleži se vsaka sprememba - kdo, kdaj in kaj je spremenil.
• Ker nudi možnost izvedbe celotnega poslovanja v elektronski
obliki in hkratno optimiziranje procesov.
• Ker vam omogoča, da poslujete pregledno in v skladu z zakonodajo.
• Ker ga odlikujejo: visoka prilagodljivost, široka možnost uporabe
in zmožnost podpore zahtevnih poslovnih procesov.
• Ker znatno zmanjša število človeških in sistemskih napak ter s
pomočjo številnih analiz bistveno pripomore k odpravljanju ozkih grl.
• Ker nudi takojšen in varen vpogled v vaše dokumente.
• Ker omogoča hitro in enostavno povezovanje in izmenjavo podatkov
z drugimi sistemi in aplikacijami (eJN, finančne aplikacije ...).
• Ker ga odlikujeta hitra in strokovna podpora.
• Ker zaradi vsega naštetega poveča kakovost in storilnost vašega
poslovanja ter s tem vpliva na prihranek časa in denarja.

MODUL
VHODNA, IZHODNA
IN INTERNA POŠTA
Omogoča enostavno in zanesljivo
klasificiranje vhodne pošte s črtno
ali QR kodo, zajemanje klasične in
elektronske pošte ter eRačunov in
distribucijo ter obdelavo tako eksterne
kot interne pošte. Uporabnikom
zagotavlja hiter in varen dostop do
želenih dokumentov ter
reševanje in iskanje po
dokumentih.

Sistem ODOS
ni zgolj dokumentni
sistem, ampak je
sistem za upravljanje
in optimizacijo
procesov.

Kontaktirajte nas,
skupaj bomo izbrali
primerno rešitev za
optimizacijo poslovanja
v vašem podjetju.
telefon: 03 898 37 90
e-mail: info@pia.si

ODOS.Instant
omogoča uporabo
standardnih procesov
in delotokov in nudi
možnost nastavitev
znotraj standardnih
modulov.

ODOS.Enterprise
omogoča rešitve
“po meri” za
izvajanje procesov
in delotokov.

Sistem ODOS je spletna aplikacija z varnim dostopom. Omogoča enostaven
zajem, klasifikacijo, distribucijo, obdelavo, elektronsko potrjevanje
in podpisovanje ter hrambo dokumentacije. Nudi večjo obvladljivost
dokumentov in procesov, njihovo optimizacijo in nadzor nad poslovanjem.
Zasnovan je modularno in poskrbi za digitalizacijo vseh procesov v podjetju.
Odlikuje ga velik nabor modulov in povezav z drugimi sistemi, s čimer
zagotavlja, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega,
kar se nanaša na njihovo delo.
Naredite korak bližje k optimizaciji poslovanja in s tem k večji učinkovitosti
podjetja. S pomočjo uporabniške analize vam bomo svetovali pri
oblikovanju vašega sistema ODOS.

Modul za elektronsko
potrjevanje prejetih
računov omogoča podpisnikom
enostavno odločanje, saj so vsi
potrebni dokumenti oddaljeni
le klik stran. Je logično
nadaljevanje modula
Nabava.

Omogoča, da se prejeti eRačuni
zavedejo v knjigo prejete pošte v
ODOSu, ne glede na pot prejema
(UJPnet, ZZI, bankart ali email).
Tudi izdani eRačuni, ki jih pošljete
preko ODOSa, se evidentirajo v
knjigo izhodne pošte v ODOSu.
Zahteva modul Vhodnaizhodna pošta.

MODUL
ODSOTNOSTI
Modul za elektronsko
planiranje, upravljanje,
odobravanje, pregled in analizo
prisotnosti in odsotnosti
zaposlenih. Povezuje se
lahko s sistemi za
registracijo prisotnosti.

MODUL
POGODBE
Za spremljanje
evidence pogodb: vnos,
usklajevanje pogodbe,
parafiranje, vodenje
podpisa in spremljanje
izvedbe.

MODUL
POTNI NALOGI
Modul za elektronsko
vodenje potnih nalogov,
obračun potnih stroškov,
vodenje voznega parka in
rezervacijo službenih vozil.
Povezuje se lahko s
sistemi za registracijo
prisotnosti.

POVEZAVA Z eJN
Za vodenje javnih naročil
skladno z zakonodajo na področju
javnega naročanja. Aplikacija eJN
je bila razvita pri partnerskem
podjetju JHP d.o.o. in omogoča
celovito, enostavno, učinkovito,
gospodarno in postopkovno
pravilno izvedbo
javnih naročil.

MODUL
IZMENJAVA eRAČUNOV

MODUL
INFORMACIJSKA
SREDSTVA

MODUL NABAVA
Modul za vodenje nabavnega
postopka omogoča, da ves
nabavni proces v celoti
vodite elektronsko
(od nabavne potrebe,
povpraševanja, sprejema
in evalvacije
ponudb).

MODUL
LIKVIDACIJA

MODUL
NAROČILNICE
Modul za enostavno,
natančno in pregledno
vodenje evidence naročil
ter izdajo naročilnic, od
vnosa in potrjevanja do
pošiljanja naročilnic.

Odličen pripomoček za vsako
podjetje, ki želi imeti pregled
nad uporabo informacijskih
sredstev, dostopi,
pravicami in njihovimi
spremembami.

Omogoča črpanje
podatkov o poslovnih
partnerjih iz baze AJPES.
Omogoča tudi ugotavljanje
in odpravo podvojenosti
podatkov o partnerjih.

Modul omogoča
planiranje, ocenjevanje,
realizacijo, stroškovno
spremljanje in beleženje
vse dokumentacije
povezane s projektom.

ODOSIGN
Mobilna aplikacija za
elektronsko podpisovanje
dokumentov v ODOSu
preko pametnih naprav
s sistemom iOS ali
Android.

POVEZAVA
S FINANČNIMI
APLIKACIJAMI
MODUL AJPES

MODUL
PROJEKTNO VODENJE

Omogoča povezave
s finančnimi aplikacijami,
prenos planskih postavk in
spremljanje realizacije
pogodb ter naročilnic.

MODUL
STANDARDI
KAKOVOSTI
Namenjen je vodenju
dokumentacije, ukrepov in
regulative za različne vrste
standardov kakovosti.
Podjetjem pomaga
vzpostaviti poslovanje
skladno s standardi.

MODUL
IZOBRAŽEVANJE
Zaposlenim, njihovim
nadrejenim in kadrovikom
omogoča planiranje,
vodenje in spremljanje
izobraževanj.

