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Krótkie wprowadzenie do Hatiroo® 
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Dowiedz się więcej o Hatiroo® na YouTube® 

  
 

Poznaj Hatiroo®? 

Hatiroo® to system do elektronicznego obiegu dokumentów z podpisem elektronicznym. 

Oprogramowanie zostało stworzone z myślą o takich dokumentach, które wymagają 

przygotowania, opiniowania, akceptacji i zebrania podpisów.. 
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https://www.youtube.com/watch?v=7383meG_fC8
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Dlaczego potrzebujesz Hatiroo®? 
Udowodniliśmy już, że efektywny przepływ dokumentów i sprawne podpisywanie kontraktów 

to nie tylko szybsze wpływy gotówki na konto, ale również spore oszczędności i minimalizacja 

ryzyka popełnienia błędu. 

✓ Konieczność pracy zdalnej wymaga dostępu online do dokumentów  

z dowolnego miejsca na świecie. 

✓ Wykorzystanie gotowych wzorów dokumentów skraca czas przygotowania umowy aż 

o 60%; 

✓ Sprawne procesowanie dokumentów pozwala zaoszczędzić nawet do 60 h czasu pracy 

Twojego zespołu w ramach jednej dużej umowy. 

✓ Czas elektronicznego zbierania podpisów mierzony jest w minutach, a nie  

w tygodniach, jak to bywa przy tradycyjnym zbieraniu podpisów na papierze; 

✓ Archiwum elektroniczne to ograniczenie ryzyka zagubienia ważnej umowy. 

Poznaj nasze ostatnie wdrożenia produkcyjne: 

 

    

 

 

Czego potrzebujesz, by efektywnie procesować umowy? 
Wymagane są jedynie subtelne zmiany w Twoich procesach. Wdrożenie oprogramowania 

przeprowadzane jest stopniowo, a Twój zespół błyskawicznie nauczy się korzystać z nowych 

narzędzi. Z jakich funkcjonalności będą mogli korzystać wszyscy pracownicy Twojej firmy? 

✓ Dostęp online do systemu z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności 

instalowania dodatkowego oprogramowania, czyli przez przeglądarkę. 

✓ Wzory umów z możliwością automatycznego uzupełniania danych np. o aktualne 

dane kontrahenta pobrane z rządowej bazy GUS. 

✓ Możliwość pracy na tej samej wersji dokumentu z  opcją pracy równoczesnej, zamiast 

przesyłania załączników e-mailem. 

✓ Podpisy elektroniczne, które zastąpią tony papierów, setki kurierów i parafki na każdej 

stronie. Podpis można złożyć z dowolnego miejsca na świecie, również z telefonu. 

✓ Elektroniczna wersja swoich dokumentów z możliwością dostępu do wersji roboczych 

(gdzie zawarte są również intencje stron) i z prostym wyszukiwaniem. 

✓ Bezpieczne archiwum, do którego dostęp będzie miał Twój zespół, dokumenty będą 

zaszyfrowane oraz regularnie będą wykonywane kopie zapasowe. 
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Jak działa Hatiroo®? 
Dostęp online 
Hatiroo® dostępny jest w przez każdą przeglądarkę internetową. Dzięki temu możesz 

korzystać z niego przy pomocy swojego firmowego laptopa z Windows lub z iPada z iOS albo z 

telefonu  

z Androidem. Ponadto nie musisz nic dodatkowo instalować. 

Podpis elektroniczny 
Hatiroo® współpracuje z platformą do podpisów elektronicznych DocuSign®. Dzięki temu 

zaakceptowaną umowę prześlesz do podpisu jednym kliknięciem, a same podpisy zbierzesz w 

kilka minut. Oczywiście podpisana umowa zostanie automatycznie zarchiwizowana w Twojej 

dedykowanej bazie umów. 

A da się podpisać umowę na papierze? Tak, Hatiroo® wpiera również klasyczne zbieranie 

podpisów lub zbieranie podpisów, korzystając z klasycznych podpisów kwalifikowanych  

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

ale również zobowiąże go do zaniesienia podpisanych umów do odpowiedniego archiwum. 

Sprawny proces opiniowania, akceptacji i negocjowania z kontrahentem 
Hatiroo® jest przede wszystkim proste w użyciu. Właściciel dokumentu jednym kliknięciem 

skieruje dokumenty do opiniowania lub akceptacji. System wygeneruje zadanie i wyśle 

zaproszenie w wiadomości mailoweiz wielkim przyciskiem „Przejdź do dokumentu”.  

Jeden klik i: 

✓ zobaczysz najważniejsze informacje o dokumencie (kontrahent, daty, kwoty), 

✓ otworzysz każdy dokument bezpośrednio w przeglądarce (np. Word lub 

Excel),możesz nawet edytować treść umowy w aplikacji klasycznej pakietu Office, 

✓ wszystkie zmiany w ramach dokumentu zostaną automatycznie zapisane z 

zachowaniem pełnej historii zmian, 

✓ możesz pracować równocześnie z kilkoma osobami na tych samych dokumentach, 

✓ a swoją decyzję wyrazisz poprzez prosty klik: Akceptuję lub Odrzucam. 

Ponieważ użytkownicy są przyzwyczajeni do komunikacji mailowej i przesyłania dokumentów, 

Hatiroo® udostępnia banalnie prostą w użyciu funkcję „Prześlij do”. Dzięki temu w kilka 

sekund skierujesz dokument do innego działu lub osoby. 

Automatyczne generowanie dokumentów 
Większość Twoich umów, np. umowy handlowe, oferty handlowe, umowy NDA 

przygotowywane są na podstawie jakiegoś wzoru. A gdyby tak móc taki wzór uzupełnić 

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® to Ty zarządzasz wzorami umów, zmieniasz ustawienia procesów lub ustawiasz 

formularz opisujący każdy rodzaj dokumentu. Nie potrzebujesz dodatkowego specjalisty ani 

wsparcia działu IT. 
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Archiwum elektroniczne 
Podstawą systemu Hatiroo® jest elektroniczne repozytorium dokumentów. W jednym miejscu 

znajdziesz 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. 

Bezpieczeństwo 
Hatiroo® wymaga zawsze bezpiecznego dostępu. To znaczy, że: 

✓ Do systemu zalogujesz się jak do swojego komputera firmowego lub poczty firmowej. 

Ten sam login i hasło jak do poczty firmowej + potwierdzenie na telefonie. 

✓ 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 przez Ciebie osoba, np. koordynator 

biznesowy. Nie musisz dodatkowo angażować swojego działu IT. 

Hatiroo® zawsze jest instalowane na Twojej infrastrukturze: 

✓ serwer w firmie,  

✓ usługa Azure® dedykowana dla Twojej firmy,  

✓ usługa Office 365® dedykowana dla Twojej firmy,  

✓ usługa DocuSign® dedykowana dla Twojej firmy. 

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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Oczywiście nadawanie uprawnień jest bardzo elastyczne i analogiczne jak rozwiązania 

stosowane przez Microsoft przez ostatnie kilkanaście lat. 

Abonamentowy model rozliczeń (SaaS) 
Hatiroo® licencjonowany jest w elastycznym modelu abonamentowym. Możesz się 

spodziewać: 

✓ stałej opłaty miesięcznej, 

✓ możliwości zmiany wybranych modułów lub pakietu wsparcia w dowolnym czasie, 

✓ pełnego pakietu wsparcia, 

✓ możliwości dostosowania systemu do Twoich potrzeb, np. integracji z Twoimi 

systemami, 

✓ możliwości rezygnacji z usługi z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia bez utraty 

swoich danych. 

Architektura 
Poniższa grafika przedstawia schemat możliwości instalacyjnych i integracyjnych Hatiroo®. 
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