
REFERENCE

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:

KVADOS, a. s.

Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika

                 +420 596 126 210 (211)   
                   obchod@kvados.cz
                 kvados.czWEB
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© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena.
Loga a jména produktů jsou ochrannými nebo registrovanými
ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS
a jiných držitelů.
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KVADOS je tady pro vás už od roku 1992. 
Podporujeme byznys jako výrobce 
a dodavatel vlastních softwarových řešení, 
služeb a poradenství. Základním principem 
naší spolupráce jsou kvalitně řízené 
projekty a schopnost porozumět procesům, 
na kterých stavíte. Správně nastavené 
procesy vám ušetří čas i peníze, přinesou 
konkurenční výhodua hlavně úspěch na trhu. 
Můžete se spolehnout, že spoluprací s námi 
získáte odborné know-how prověřené 
v mezinárodním prostředí. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. 
Získáte tak partnera pro váš růst, protože 
s vámi udržíme krok i do budoucna.

VYRÁBÍME SOFTWARE.

®myDATACENTER

 ®mySTOCK WMS

 ®myCASH POS

 ®VENTUS ERP

Obchodní aktivity 
řídí průvodci, obsluhu 
usnadňují také pokyny 
a nápověda

Rutinní činnosti, jako 
je zadávání textů nebo 
číselných hodnot, jsou 
optimalizovány, aby s nimi 
uživatel strávil minimum 
času

Přejděte na ERP systém,
který rozumí vašemu byznysu

Vpusťte logiku a umělou
inteligenci do vašeho skladu

Pokladní systém pro váš
úspěšný maloobchod

Svěřte provoz svých aplikací 
specialistům

myAVIS.cz

Mobilní CRM pro vaše 
obchodní zástupce
Řiďte obchodní, marketingové a distribuční 
činnosti v terénu. Získejte vyladěné softwarové
řešení, které zná specifika vašeho oboru.

®myTEAM
Digitalizujte �rmu díky
chytré aplikaci

 ®myAVIS CRM
Rozpohybujte vaše obchodní
zástupce s mobilním CRM

EUROMEDIA
®

knižní distribuce

®myFABER
Roboti a umělá inteligence
mezi vašimi regály



Potřebujete mít větší přehled o aktivitách svých obchodních zástupců?
Znáte podíl vašeho zboží na regálech ve všech obchodech?
Víte, jak kvalitně jsou provedeny vaše promo akce?
Dodržují obchody dohodnutý planogram?
Znáte aktuální ceny konkurenčních produktů?

Objevte kouzlo online CRM pomocníka, který povede váš obchodní 
tým k viditelným výsledkům.

Dejte svým obchodníkům do 
rukou aplikaci, která je provede 
obchodní schůzkou od její 
přípravy až po reporting. S naším 
CRM řešením začnete efektivně 
řídit obchodní, marketingové, 
distribuční i servisně-obchodní 
činnosti v terénu. Procesy 
a agendy vycházejí z logiky 
obchodníků, což vám spolu 
s ovládáním podporujícím gesta 
a přehlednou gra�kou zajistí 
intuitivní a ještě rychlejší 
obsluhu aplikace.

Rozpohybujte vaše obchodní zástupce

ZEPTEJTE SE

SAMI SEBE…

®OBLASTI, KTERÉ VÁM myAVIS  VYŘEŠÍ
Představujeme konkrétní oblasti, ve kterých vám pomůžeme s každodenní obchodní rutinou. Umíme toho ale mnohem více! 
Software se skládá z modulů nabízejících celou řadu funkcí, které lze vzájemně kombinovat podle vašich potřeb. Společně 
poskládáme CRM tak, aby přesně odpovídalo vašemu byznysu.

®KLÍČOVÉ PŘÍNOSY NÁSTROJE myAVIS  PRO: 

Umělá inteligence nachází využití i v maloobchodě. Jako součást CRM pomáhá obchodním zástupcům při kontrole 
sortimentu na prodejnách. Naše řešení myAVIS® CRM tak nabídne díky využívání AI až 99% přesnost vytěžování 
pořízených fotogra�í. 

Díky využití umělé inteligence se výrazně zkrátí doba nutná pro pořizování údajů na prodejně a tento ušetřený čas 
je možné využít pro další obchodní a marketingovou podporu produktu.

S aplikací myAVIS® můžete využívat všechny funkce CRM 
na tabletech s operačním systémem Android. Systém je navržen tak, 
abyste ho ovládali opravdu jednoduše a rychle bez zdlouhavých 
školení. Vše je tam, kde očekáváte, a funguje, jak předpokládáte. 
A co je nejlepší – data ze schůzky máte po přenesení do primárního 
informačního systému v řadech desítek sekund.

Retail

Získejte plnohodnotný CRM systém pro evidenci 
všech aktivit a vztahů se zákazníkem. Mějte pod 
kontrolou optimální zásobu na prodejně, na skladě, 
správné vystavení zboží, druhotné umístění či prodejní 
akce. Mějte lepší přehled nejen o nákupním cyklu 
vašich produktů, ale také data o konkurenčním zboží.

Obchodníka
Každý obchodník má své zařízení, které má moderní design, intuitivní ovládání a plnou podporu v terénu. Díky tomu 
odvádí bezchybnou práci s obchodními parametry a příležitostmi. Odpadá mu administrativa a koncentruje se pouze 
na svou práci a výsledek.

Produktového manažera
Získá včas informace o potenciálu zákazníka nebo objednávky. Spolupracuje na obchodních případech, dokáže rychle 
zareagovat na potřebu nebo problém zákazníka. Má kontrolu nad objednávkami a zásadně ovlivňuje výkon týmu.

Management
Manažer sdílí reálný výkon svého týmu, a to díky pravidelným reportům, na které může pružně reagovat. Má po ruce 
aktuální informace z trhu a sleduje vývoj požadavků zákazníků a jejich objednávek, pracuje s plánováním.

Generálního ředitele
Má nezávislý report o reálné práci obchodního týmu. Může kvantitativně a kvalitativně rozhodovat o nákladech 
na základě reálných dat. Získává stabilizovaný a zkušený obchodní tým i v současné konkurenci.

Merchandising

Systém myAVIS® dohlédne na úplnou kontrolu 
prodejního místa, ať už jde o reporting stavu na 
prodejnách dle planogramů, čistotu prodejního 
místa nebo monitoring konkurence. Udělejte 
z merchandisera efektivního reprezentanta vaší 
společnosti.

Gastro

Se softwarovým řešením získáte parťáka pro prodej 
a distribuci zboží a podporu prodeje pomocí 
marketingových materiálů do gastro zařízení. 
Reagujte na preference trhu dle aktuální potřeby: 
zavedením prodejní akce, vzorků, akčních materiálů 
či katalogů. Buďte lidem pořád na očích!

Agro

Kromě nákupu můžete se CRM nástrojem také 
prodávat zemědělské suroviny a produkty. Díky 
jednoduchému ovládání okamžitě zkontrolujete 
pohledávky a splatnost smluv. Jednoduše vytěžíte 
informace o potenciálu zákazníka vzhledem 
k živočišné a rostlinné výrobě a jejímu objemu.

JEDNA FOTOGRAFIE POKRYJE VŠECHNY AGENDY

®PROČ PŘEJÍT NA CRM myAVIS ?

 Vyberete si moduly podle svých potřeb a postupně rozšiřujete

 Náklady na provoz můžete řešit i měsíčním nájmem

 Uspoříte čas svých obchodních zástupců až o 20 %

 Maximalizujete podporu prodeje vašich produktů, zpracujete 
  požadavky s nulovou chybovostí

 Pomocí umělé inteligence vyhodnotíte své KPI
 až s 99% přesností
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KVADOS je tady pro vás už od roku 1992. 
Podporujeme byznys jako výrobce 
a dodavatel vlastních softwarových řešení, 
služeb a poradenství. Základním principem 
naší spolupráce jsou kvalitně řízené 
projekty a schopnost porozumět procesům, 
na kterých stavíte. Správně nastavené 
procesy vám ušetří čas i peníze, přinesou 
konkurenční výhodua hlavně úspěch na trhu. 
Můžete se spolehnout, že spoluprací s námi 
získáte odborné know-how prověřené 
v mezinárodním prostředí. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. 
Získáte tak partnera pro váš růst, protože 
s vámi udržíme krok i do budoucna.

VYRÁBÍME SOFTWARE.

Obchodní aktivity 
řídí průvodci, obsluhu 
usnadňují také pokyny 
a nápověda

Rutinní činnosti, jako 
je zadávání textů nebo 
číselných hodnot, jsou 
optimalizovány, aby s nimi 
uživatel strávil minimum 
času

myAVIS.cz

Mobilní CRM pro vaše 
obchodní zástupce
Řiďte obchodní, marketingové a distribuční 
činnosti v terénu. Získejte vyladěné softwarové
řešení, které zná specifika vašeho oboru.

EUROMEDIA
®

knižní distribuce

 ®VENTUS ERP
Přejděte na ERP systém,
který rozumí vašemu byznysu

 ®myAVIS CRM
Rozpohybujte vaše obchodní
zástupce s mobilním CRM

 ®myCASH POS
Pokladní systém pro váš
úspěšný maloobchod

®myDATACENTER
Svěřte provoz svých aplikací 
specialistům

®myTEAM
Digitalizujte �rmu díky
chytré aplikaci

 ®mySTOCK WMS
Vpusťte logiku a umělou
inteligenci do vašeho skladu

®myFABER
Robotizace je budoucnost
i vašeho skladu



REFERENCE

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

KVADOS, a. s.

Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
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