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Vážíme si každého klienta
a respektujeme jeho jedinečnost.
Ke všem přistupujeme individuálně
s ohledem na potřeby a specifika
jejich byznysu. Řešení myTEAM®
využívají například tito zákazníci:

myFABER®

DRIVING YOUR BUSINESS

· Zajišťuje hladký průběh provozních záležitostí a pravidelných auditů

REFERENCE

®
MODULÁRNÍ PORTÁLOVÉ
ŘEŠENÍ PRO SDÍLENÍ
INFORMACÍ, ÚKOLŮ,
ŘÍZENÍ PROCESŮ
A JEJICH AUTOMATIZACI,
KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE
SPOLUPRÁCI TÝMŮ
I JEDNOTLIVÝCH LIDÍ

PROČ JE myTEAM® UŽITEČNÝ

ÚKOLY, INFORMACE
A PROCESY
NA JEDNOM
MÍSTĚ

Každá organizace se denně potýká s celou řadou administrativních záležitostí. Tyto procesy jsme popsali, zorganizovali,
roztřídili do oblastí a připravili pro ně řešení myTEAM®. Je navrženo na principu stavebnice. Z jednotlivých modulů lze
sestavit celek, který bude odpovídat pouze skutečným potřebám vaší společnosti a bude se opírat o přínosy řešení
vedoucí k celkové prosperitě.

Všechny vlastní úkoly, úkoly
z porad, projektů a dalších procesů
směřují do centrálního úkolovníku,
který přináší přehled úkolů
a kontrolu nad jejich plněním

Oproti platformě
SharePoint jsme vlastními
komponentami
zpřehlednili ovládání
uživatelského rozhraní

Fulltextový vyhledávač
s našeptávačem šetří čas při
hledání dokumentů a informací

Zvyšování produktivity
Pomáhá s organizací práce,
dodržováním termínů
a s plněním úkolů.

Procesní myšlení
Řešení myTEAM® si klade
nemalý cíl: sjednotit, zpřehlednit
a zjednodušit každodenní procesy.
Společným znakem moderních
výkonných společností je oproštění
se od světa papírových dokumentů
a každodenní administrativy.
Z probíhajících rutinních procesů,
porad, projektů i inovativních
námětů je potřeba vytvářet úkoly
a mít nástroj pro jejich delegaci
i dohled nad jejich plněním.

ZEPTEJTE SE
SAMI SEBE…

Naše řešení je postaveno na otevřené softwarové platformě Microsoft
SharePoint, která tak umožňuje přístup do procesního vnitro remního
portálu přes standardní webový prohlížeč bez nutnosti instalace dalšího
softwaru na straně koncových uživatelů.

OBLASTI, KTERÉ
ŘEŠENÍ myTEAM®
POKRÝVÁ
· Základní administrace a centrální úkolovník

Potřebujete být průběžně
informováni o plnění úkolů jiných?

· Snadná organizace porad v centru schůzek

Přiřazením pracovníků do rolí
se stávají procesy nezávislými
na jednotlivcích.

Otevřenost
a variabilita

Úkol jako základní stavební kámen
Bezpečnost
informací
Chrání informace de nováním
přístupů a oprávnění.

Výkonná a moderní společnost
se neobejde bez správného a efektivního
řízení pomocí úkolování. myTEAM®
umožňuje kvalitněji zvládnout práci
s úkoly pro jednotlivce, týmy i nadřízené.
Zjednodušuje plánování a sledování plnění
úkolů, hlídá dodržování termínů.

· Analytický nástroj pro práci s úkoly
· Procesní přístup v řízení lidských zdrojů

Je pro vás důležité schvalovat včas
nebo vědět, v jaké fázi je schvalování
dokumentů či faktur?

· Sada praktických nástrojů pro řízení dokumentace

Chcete rychleji a snáze najít
hledané informace?

· Systém budgetování s ohledem na plánování rozpočtů

Ztrácíte čas s procesy, které může
systém dělat sám?

Zachování procesů

Širokým spektrem funkcí, nástrojů
a modulů umožňuje kombinovat
a upravovat řešení na míru.

Máte ve svých úkolech opravdu pořádek?

Zůstává znalost procesů v hlavách
konkrétních pracovníků?

Vyřeší celou řadu rutinních
a opakovaných procesů.

Osvědčené postupy
Podává pomocnou ruku odborníků
pro správné nastavení systému
vnitropodnikových procesů.

· Evidence pracovní doby, žádanek o dovolenou a pracovních cest

Komunikační most
Zjednodušuje komunikaci
a udržuje informovanost
ve společnosti.

Manažerské řízení
Poskytuje přehled a kontrolu
nad informacemi, dokumenty
a úkoly.

Posílení spolupráce

Bezpapírová komunikace

· Schvalovaní faktur jako komplexní proces

Nahrazuje papírové formuláře
a žádanky elektronickými
a redukuje tak administrativu.

· Zprostředkování oběhu korespondence přes podatelnu
· Řešení požadavků v Service Desku
· Projektové weby pro jasné vedení projektů
· Přehled nad vykazováním činností vázaných k zakázkám

Součástí může být nástroj pro řízení projektů

Sdílením informací a úkolů
podporuje vzájemnou spolupráci
jednotlivců, týmů a nadřízených.

· Správa režijních nákupů s evidencí žádanek a objednávek

· Nástroje pro správu vozového parku a nemovitostí

Barevné štítky a zvýraznění úkolů
po termínu usnadňují orientaci

Dostupnost dokumentů
Usnadňuje práci s dokumenty –
třídí, vyhledává a řídí
jejich životní cyklus.

Rozvoj společnosti
Přispívá k dosažení požadovaných
výsledků a posunuje společnost
ke stanoveným cílům.

· Podpora řízení aktivit v marketingu
Nebuďte otroky svých povinností.
Pomocnou ruku vám podá
myTEAM®.

· Poptávková a výběrová řízení zakázek
myTEAM® využívá praxí ověřené zásady a postupy,
jak efektivně zvládnout porady
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· Nástroje pro správu vozového parku a nemovitostí

Barevné štítky a zvýraznění úkolů
po termínu usnadňují orientaci

Dostupnost dokumentů
Usnadňuje práci s dokumenty –
třídí, vyhledává a řídí
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Přispívá k dosažení požadovaných
výsledků a posunuje společnost
ke stanoveným cílům.

· Podpora řízení aktivit v marketingu
Nebuďte otroky svých povinností.
Pomocnou ruku vám podá
myTEAM®.

· Poptávková a výběrová řízení zakázek
myTEAM® využívá praxí ověřené zásady a postupy,
jak efektivně zvládnout porady

HLAVNÍ PŘÍNOSY
Pro jednotlivce

NAŠE ŘEŠENÍ,

· Šetří čas při vyhledávání informací, úkolů a dokumentů
myTEAM® jsme vytvořili
pro řešení vnitro remních potřeb,
s cílem zamezit plýtvání časem
lidí, náklady a zdroji.
Systém jsme naučili maximum
rutinních procesů a úkolů
automatizovat. Dnes tak dodáváme
řešení, které se osvědčilo ve
standardním provozu u nás i řady
referenčních klientů. Využijte
existujících praktických zkušeností
a usnadněte pracovní den sobě,
svým zaměstnancům
i celé organizaci.

KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

· Prostřednictvím systematicky tříděné dokumentace
přináší pořádek
· Zlepšuje organizaci práce pomocí jasného zadání úkolů

VENTUS®

· Zajišťuje neopomenutí a zvyšuje motivaci k včasnému plnění úkolů

ERP SOFTWARE

myTEAM

Podnikový systém projektovaný na míru

· Automaticky připomíná termíny vyplývající z vnitrofiremních procesů

PROCESS MANAGEMENT

Pro tým

myAVIS®

· Zlepšuje komunikaci při týmové spolupráci či při řízení projektů

Řízení vnitro remních procesů,
úkolování a práce s dokumenty

MOBILE SOLUTIONS

· Připravuje a provádí poradami podle osvědčených postupů

CRM s podporou obchodních
procesů v terénu

· Přináší snadné sdílení dokumentů a udržuje tým stále informovaný
· Zkvalitňuje manažerské řízení delegováním úkolů
· Pomáhá s dokončením dílčích cílů a následně celého projektu

myTEAM®

· Řeší kompetence pro kontrolovatelné schvalování faktur
a dokumentů

PROCESS MANAGEMENT
Řízení vnitro remních procesů, úkolování
a práce s dokumenty

· Poradí si se zastupitelností osob a personálními změnami v rolích
· Předchází zbytečným nákladům za nedodržení termínů

mySTOCK®

Pro vedení

WAREHOUSE MANAGEMENT
Řízení logistiky a skladových procesů

· Sjednocuje společnost nastavením jednotných pravidel a procesů
· Koncentruje řízení vnitrofiremních procesů do jednoho prostředí
· Poskytuje dohled a kontrolu nad stavem chodu organizace

SERVICE MANAGEMENT

· Zachovává procesy, které jsou obvykle pouze v hlavách pracovníků
· Nahrazením papírového oběhu minimalizuje náklady
na správu dokumentace
· Stará se o bezpečnost informací nastavením práv a oprávnění
· Omezuje zahlcenost poštovních schránek a datových serverů

NEXIA

Service Desk a Workforce Management

KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových
řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi kace podle
mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií.
Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost
porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti
našich odborníků a know-how prověřené ve 12 zemích světa, kde působíme.
Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme
o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol – trvale dodávat
produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů,
pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění remních procesů. Při vývoji řešení
preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení
IT Cluster – vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském
kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které nás
pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci.

myCASH

®

RETAIL MANAGEMENT
Moderní styl maloobchodního prodeje

myDATACENTER™
PRIVATE CLOUD SOLUTION
Prostředí pro spolehlivý a bezpečný
provoz aplikací
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Vážíme si každého klienta
a respektujeme jeho jedinečnost.
Ke všem přistupujeme individuálně
s ohledem na potřeby a specifika
jejich byznysu. Řešení myTEAM®
využívají například tito zákazníci:
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INFORMACÍ, ÚKOLŮ,
ŘÍZENÍ PROCESŮ
A JEJICH AUTOMATIZACI,
KTERÉ ZEFEKTIVŇUJE
SPOLUPRÁCI TÝMŮ
I JEDNOTLIVÝCH LIDÍ
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