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Rozwiązanie Hatiroo® 
Hatiroo® to rozwiązanie „pudełkowe” służące do obiegu  i archiwizacji 

dokumentów (Document Management System – DMS). Funkcjonalności 

Hatiroo® dedykowane są przede wszystkim obiegom umów, dokumentów 

sprzedażowych i handlowych (oferty, aneksy, umowy), obiegom dokumentów 

prawnych, HR i jakościowych (procedury, audyty) oraz obsłudze kancelarii 

(skanowanie dokumentów i „przesłanie dalej”).  

Hatiroo® zostało stworzone, aby zwiększyć efektywność procesowania umów  

i innych dokumentów, które muszą zostać zaopiniowane i zatwierdzone przez 

wiele osób z różnych działów (negocjacje), zaś zbieranie podpisów możliwe jest 

elektronicznie dzięki integracji z DocuSign®. Dzięki temu możliwa jest pełna 

digitalizacja dokumentów i procesów. 

Rozwiązanie Hatiroo® jest proste w użyciu i intuicyjne. W ramach oferowanych 

okresów testowych można wpierw przygotować konfigurację systemu, która w 

prosty sposób może być przeniesiona do systemu produkcyjnego (kopiuj-wklej). 

Pozwoli to na znaczące skrócenie czasu wdrożenia. 

Ponadto Hatiroo® jest gotowe do uruchomienia w ciągu kilku godzin, spełniając 

wszystkie potrzeby zamawiającego. Dołączenie kolejnych procesów może być 

realizowane stopniowo, w ramach dostępności zespołu po stronie 

zamawiającego, np. w pierwszym tygodniu uruchamiamy umowy handlowe,  

w kolejnym karty negocjacji. Analogicznie przeprowadzamy szkolenia 

użytkowników (sesje na życzenie zamawiającego mogą być nagrywane, jako 

materiały dla użytkowników). 

Dostęp online 
Hatiroo® dostępny jest w przez każdą przeglądarkę internetową (Technologia 

Web). Dzięki temu można korzystać z niego przy pomocy firmowego laptopa  

z Windows lub z urządzeń mobilnych np. iPada z iOS albo z telefonu z Androidem. 

Ponadto nie trzeba nic dodatkowo instalować, wystarczy ulubiona przeglądarka 

internetowa 
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Podpis elektroniczny 
Hatiroo® współpracuje z platformą do podpisów elektronicznych DocuSign® 

(integracja z DocuSign® należącym do zamawiającego). Dzięki temu 

zaakceptowaną umowę można przesłać do podpisu jednym kliknięciem, a same 

podpisy zebrać w kilka minut. Oczywiście podpisana umowa zostanie 

automatycznie zarchiwizowana w dedykowanej bazie umów należącej do 

zamawiającego. 

Hatiroo® wpiera również klasyczne zbieranie podpisów (w formie papierowej) 

lub zbieranie podpisów, korzystając z podpisów kwalifikowanych (np. Szafir, 

Certum lub Siglinium). Hatiroo® wymusi na użytkowniku nie tylko dodanie skanu, 

ale również zobowiąże go do przekazania podpisanych umów do odpowiedniego 

archiwum. 

Sprawny proces opiniowania, akceptacji i negocjacji 
Hatiroo® jest przede wszystkim proste w użyciu. Właściciel dokumentu jednym 

kliknięciem skieruje dokumenty do opiniowania lub akceptacji korzystając  

z przygotowanych  (przez administratorów biznesowych zmawiającego) wzorów 

umów. System wygeneruje zadanie i wyśle powiadomienie w wiadomości 

mailowe w której znajdzie się  jeden przycisk „Przejdź do dokumentu” 

Jednym kliknięciem:  

✓ można zobaczyć najważniejsze informacje o dokumencie (kontrahent, 

daty, kwoty), 

✓ można otworzyć każdy dokument bezpośrednio w przeglądarce (np. Word 

lub Excel), można również edytować treść umowy w aplikacji klasycznej 

pakietu Office, 

✓ wszystkie zmiany w ramach dokumentu zostaną automatycznie zapisane 

z zachowaniem pełnej historii zmian, 

✓ można pracować równocześnie z kilkoma osobami na tych samych 

dokumentach, 

✓ można przekierować dokument do innych osób lub działów dzięki funkcji 

„prześlij do” 

✓ a swoją decyzję wyrazić poprzez prosty kliknięcie: Akceptuję lub 

Odrzucam. 
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Automatyczne generowanie dokumentów 
Przygotowanie umów, np. umowy handlowe, oferty handlowe, umowy NDA 

przygotowywane są na podstawie szablonu. W Hatiroo® szablon uzupełnia się 

automatycznie aktualnymi danymi kontrahenta pobranymi z rządowej bazy GUS. 

Zaoszczędzi to mnóstwo czasu i zapewni, że użytkownicy zawsze będą korzystać 

z aktualnych szablonów umów. 

W Hatiroo® wzorami umów zażądają osoby „z biznesu” np. administrator 

biznesowy. Takie osoby mogą również zmieniać ustawienia procesów lub 

ustawiać formularz opisujący każdy rodzaj dokumentu. Nie potrzeba do tego 

dodatkowego specjalisty ani wsparcia działu IT. 

Archiwum elektroniczne 
Podstawą systemu Hatiroo® jest elektroniczne repozytorium dokumentów.  

W jednym miejscu (dokumencie/teczce) przechowywane są zarówno podpisane 

dokumenty, jak i wersje robocze dokumentów.  

W przypadku stosowania podpisu elektronicznego DocuSign® archiwizacja jest w 

pełni automatyczna. W pozostałych przypadkach Hatiroo® skoordynuje pracę 

związaną ze zbieraniem podpisów kwalifikowanych klasycznie lub tradycyjnie na 

papierze, łącznie z obsługą archiwum tradycyjnego. 

Hatiroo® organizuje dokumenty w taki sposób, aby można było je łatwo 

wyszukiwać. Stąd możliwe jest klasyczne opisanie dokumentu na formularzu  

(np. data od, data do, kontrahent, itd.) lub przypisanie odpowiednich „tagów”, 

np. projekt, spółka, region, site, itd. 

W Hatiroo® można wyeksportować listę dokumentów do formatu XLSX (Excel) 

za pomocą jednego przycisku, który można ustawić w zależności od uprawnień 

w systemie. 
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Integracja i proces wdrożenia 

• Hatiroo® jest zintegrowane z podpisem elektronicznym DocuSign®  

i Autenti.com: 

o Pozwala na zlecanie podpisania zaakceptowanych dokumentów 

(format Word, Excel, PDF, itd.), oraz monitorowanie statusu zbierania 

podpisów oraz archiwizację kopii podpisanego dokumentu. 

o Wdrożenie odbywa się poprzez podanie kluczy integracyjnych. 

o Integrujemy środowisko zamawiającego, np. DocuSign® należący do 

zamawiającego, 

o DocuSign® i Autenti.com mogą być wykorzystywane równocześnie,  

• Przechowywanie dokumentów na usłudze Office 365 (OneDrive): 

o Pozwala na bezpieczne przechowywanie dokumentów w chmurze 

Microsoft, należącej do zamawiającego, 

o Sposób użycia systemu jest wówczas analogiczny do SharePoint 

Online i Teams. 

o Użytkownicy mogą pracować równocześnie na tym samym 

dokumencie, 

o Użytkownicy zawsze pracują na finalnej wersji dokumentu, bez 

konieczności pobierania kopii, zapisywania na dysku i ponownego 

wgrywania dzięki temu nie tracimy czasu na scalanie zmian oraz 

eliminujemy pracę na poprzednich wersjach dokumentów. 

• Dostęp przez Active Directory: 

o Pozwala na najbezpieczniejszy dostęp do systemu, poprzez 

wykorzystanie kont firmowych zamawiającego. 

o Użytkownik zaloguje się tak samo jak do komputera firmowego (np. 

przez VPN) , a na komputerze firmowym zostanie zalogowany 

automatycznie. 

o Zarządzenie użytkownikami jest pod 100% kontrolą IT, czyli 

wyłączenie konta pracownikowi skutkuje automatycznym 

zabraniem dostępów do systemu. 

• Usługa GUS: 

o Pozwala na pobieranie aktualnych danych kontrahentów 

bezpośrednio z rządowej bazy GUS. 

o Dane te są później wykorzystywane przy generowaniu np. umów ze 

wzorów zamawiającego. Dzięki temu osoba przygotowująca umowę 

uzupełnia tylko istotne parametry umowy, zaś dane kontrahenta 

nanoszone są automatycznie do preambuły umowy. 
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• Usługa NBP: 

o Pozwala na pobieranie aktualnych kursów walut. 

o Dane są później wykorzystywane do raportowania i limitów 

akceptacji, np. Kierownik Regionalny ma upoważnienie do 

akceptacji umów do 10 000 PLN niezależnie od waluty umowy. 

Bezpieczeństwo i uprawnienia 
Hatiroo® wymaga zawsze bezpiecznego dostępu. Dostępami zarządza Twoje IT – 

centralnie przez Active Directory 

o dla nowej osoby wystarczy założyć skrzynkę firmową, aby dostała 

dostęp do Hatiroo®, 

o kiedy ktoś odchodzi, IT wyłącza konto, a tym samym wyłączany jest 

dostęp do Hatiroo®; 

Uprawnieniami w systemie steruje wyznaczona osoba, np. administrator 

biznesowy, który w prosty i elastyczny  sposób może definiować procesy. Nie 

musisz dodatkowo angażować swojego działu IT. Hatiroo® instalowane jest na  

infrastrukturze zamawiającego: 

✓ serwer zmawiającego,  

✓ usługa Azure®  

✓ usługa Office 365®  

✓ usługa DocuSign®  

Dzięki temu Twoje dane zawsze należą do Ciebie, nawet wtedy, gdy zakończysz 

z nami współpracę. Twoje dokumenty są bezpiecznie przechowywane w Office 

365® i nie ma ryzyka, że ktoś nieuprawniony dostanie się do Twoich 

dokumentów. 

Hatiroo® udostępnia wiele mechanizmów sterowania uprawnieniami. W skrócie: 

✓ każdy handlowiec widzi tylko swoje umowy, swoje oferty, swoich 

klientów, 

✓ każdy dział widzi tylko takie umowy, które zostały do  skierowane do 

pracowników należących do niego, 

✓ każdy pracownik może dodawać tylko takie rodzaje dokumentów, jakie 

zostały mu przypisane, 

✓ dział prawny, księgowość lub audytorzy mogą mieć dostęp do wszystkich 

dokumentów w systemie. 
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✓ dostęp do dokumentów dla grup lub osób dla poszczególnych 

dokumentów poprzez pole Udostępnij. 

Pełna konfigurowalność systemu – obsługa procesów 
System Hatiroo® został stworzony z myślą o osobach nietechnicznych, w taki 

sposób, aby konfiguracja odbywała się przez działy biznesowe np. admiratorów 

biznesowych. W Hatiroo® można przygotować dowolny obieg dokumentów, w 

którym mamy kontrolę nad: 

• [Proces] kroki procesu, w skrócie: 

• przygotowanie umowy -  wykorzystanie szablonu wraz z 

automatycznym uzupełnieniem danych,  

• opiniowanie - możliwość wyboru całego działu lub wskazanej 

osoby,  

• akceptacja - możliwość interakcji z kontrahentem poprzez wysłanie 

linka do dokumentu, lub email z załącznikami oraz akceptacje w 

imieniu klienta,  

• zbieranie podpisów -  integracja z DocuSign® i Autenti.com,  

• repozytorium – podproces archiwizacji dokumentów papierowych, 

• [Macierz akceptacji] przepływem informacji między działami, 

ustawieniem kolejność poszczególnych ról lub działów, terminów 

realizacji, możliwość ustawienie zastępstw lub dostępów do dokumentów 

w celu dotrzymania terminów.  

• [Zadania i przypomnienia] powiadomienia mailowe o przydzielonych 

zadaniach,  terminach wykonania zadań, eskalacje i przypomnienia  

o wygasających umowach którymi zarządza Administrator,  

• [Uprawnienia] pełna kontrola nad dostępami do poszczególnych 

rodzajów dokumentów, pojedynczych dokumentów lub dokumentów dla 

poszczególnych kontrahentów (w trybach do odczytu, edycji lub 

administracji). Ponadto można tworzyć dowolnie grupy uprawnień 

(analogicznie do grup na SharePoint) i przypisywać je do macierzy 

akceptacji, ról w ramach obiegów (np. właściciel dokumentu) lub do 

kontrahentów. Elastyczne dodawanie nowych obiegów przez Admiratora.  

• [Formularze] pełna kontrola nad polami formularza opisującego dany 

dokument. Uzupełnione pola mogą służyć jako dane wsadowe do 

dokumentów Word, które mogą być generowane z przygotowanych 

wzorów. 
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• [Wzory dokumentów] pełna kontrola nad aktualnymi wzorami 

dokumentów. 

• [Raporty] elastyczna możliwość pozyskania danych  

Raportowanie 
• Raporty finansowe, 

• Raporty efektywności procesów lub rodzajów dokumentów, 

• Raporty efektywności poszczególnych osób , 

• Raporty obciążenia pracą całych zespołów (np. Dział Prawny), 

• Każdy raport można wyeksportować do Excel (XLSX) lub pobrać wszystkie 

dokumenty za dany okres wraz z raportem do pliku ZIP. 

Funkcje dodatkowe 

• Powiązanie dokumentów  - jako kontynuacja logiczna procesu z innymi 

obiegami dotyczące np. jednego klienta 

• Aneksowanie i wypowiedzenia, jako podproces w ramach jednego 

obiegu, 

• Pełna historia zamian – możliwość pobrania wcześniejszej wersji 

dokumentu, informacje na temat kto kiedy i jaką akcję wykonał. 

• Konwersja dokumentów do PDF na każdym kroku procesu, 

• Podgląd dokumentów (po lewej opis umowy, po prawej podgląd plików), 

• Łatwe wyszukiwanie dokumentów oraz możliwość wyeksportowania do 

formatu XLSX. 

 


