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Digitalizujte firmu
díky chytré aplikaci

VYRÁBÍME SOFTWARE.

Naše produkty
KVADOS je tady pro vás už od roku 1992.
Podporujeme váš 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 výhodu
a 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.
Abyste získali partnera pro váš růst, který s vámi
udrží krok i do budoucna, vznikla skupina rem
KVADOS Group s cílem sdružit znalosti
a kompetence pro zajištění komplexních řešení
v oblasti intralogistiky pro obchodní a výrobní
společnosti. Členy skupiny jsou: KVADOS,
KVADOS Robotics, BETTAROE Robotics,
PAC Technology a DERUTEX.

Řiďte projekty a porady v kanceláři i na dálku.
Sdílejte dokumenty, automatizujte rutinní procesy
a uvolněte si ruce.
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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:

Robotizace je budoucnost
i vašeho skladu

OBLASTI, KTERÉ VÁM myTEAM® VYŘEŠÍ

VEĎTE FIRMU DO 21. STOLETÍ

Digitalizovat klíčové procesy, a to rychle a s ohledem na ekonomickou návratnost, potřebujete, ať už jste menší nebo
větší rma. Tyto procesy jsme popsali a roztřídili do oblastí a připravili moduly myTEAM®. Ty si můžete postavit jako
stavebnici v jeden funkční celek přesně podle toho, co zrovna řešíte.

Virtuální asistentka
myTEAM® vám dá do rukou nástroj pro podporu manažerského řízení, týmovou spolupráci, sdílení informací a procesní
řízení. Především procesní přístup, efektivní úkolování a rychlá dostupnost všech remních dat a informací jsou předpoklady,
které odlišují úspěšné organizace od těch nejúspěšnějších. Vneste řád do nakládání s podnikovým obsahem a posouvejte
se stále kupředu.

Úkoluj a panuj
Jednoznačně de nované úkoly jsou principem úspěšné komunikace. Jako manažer trávíte spoustu času zadáváním úkolů
a kontrolou jejich plnění. myTEAM® vám práci usnadní, poskytuje nejen rozhraní pro zadání úkolů, ale také místo, kde vznikají
procesní automatické úkoly. Vaši podřízení budou úkoly plnit dle priority a termínu splnění a vám se uvolní ruce.

Zbavte se rutiny, automatizujte!

Správa dokumentů

Manažerské řízení

Zkroťte proces řízení životního cyklu dokumentů
(DMS): od vzniku přes připomínkování, schvalování
až po bezpečné ukládání a archivaci, včetně
pokročilého vyhledávání. Poskytneme vám kompletní
návod na správu oběhu faktur, smluv a dalších
důležitých dokumentů.

Získejte nástroj a osvědčenou metodiku pro řízení
projektů. Vyberte si velikost projektu, de nujte tým,
řiďte rizika. Díky provázanosti úkolů s poradami
získáte nad svými projekty kontrolu a začnete
je řídit efektivně. Projektové řízení s námi zvládne
opravdu každý!

Svěřte nám své remní procesy. Předáme vám digitální prostředí, které pomáhá s realizací změn a automatizuje rutinní procesy.
Získáte přehled o stavu procesu a zbavíte se rizik spojených s nesprávně nastavenými postupy. Systém funguje na principu
rolí a odstraňuje závislost na znalosti jednotlivců.

Dokumenty na jeden klik
Najít kdykoliv požadovaný dokument v aktuální verzi? S myTEAM® DMS je to pro vás hračka. Získejte propracovaný systém
na řízení celého životního cyklu dokumentů. Od vzniku přes připomínkování, schvalování až po bezpečné ukládání a archivaci,
včetně pokročilého vyhledávání.

Revoluční design
myTEAM® jsme postavili na loso i ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Jednoduše si tak zobrazíte
propojené informace současně v několika panelech vedle sebe, aniž byste museli zavírat konkrétní okna v klasickém rozhraní.

Mějte úkoly, informace a procesy
na jednom místě
ZEPTEJTE SE
SAMI SEBE…

Potřebujeme být průběžně informováni o plnění úkolů?
Je pro nás důležité schvalovat včas faktury?
Chceme rychleji a snáze najít hledané informace?
Ztrácíme čas s procesy, které může systém dělat sám?

Přišel čas posunout vaši rmu do digitální éry s myTEAM®.

Nabízíme osvědčenou metodiku,
jak řídit životní cyklus dokumentů
ve vaší rmě, jak zautomatizovat
rutinní činnosti a jak efektivně
řídit rozvojové projekty. Začněte
pracovat s unikátním konceptem
úkolů. Pomocí úkolů můžete řídit
činnosti zaměstnanců, ať už pracují
odkudkoliv. Nepotřebujete vlastní
server a složitou údržbu, nabízíme
vám hosting v zabezpečeném
cloudu.

PROČ PŘEJÍT NA myTEAM®?
1.

Vyberete si moduly podle svých potřeb a postupně rozšiřujete

2.

Náklady na provoz můžete řešit i měsíčním nájmem

3.

Nasazení je rychlé a podporu máte v češtině

4.

myTEAM® podporuje home-o ce, přístup do systému
je možný odkudkoliv

5.

Intuitivní a snadné ovládání díky revolučnímu designu panelů

Všechny úkoly pohodlně
na jednom místě

Ekonomické procesy

Personalistika a provoz

S myTEAM® snadno zautomatizujete veškeré
rutinní procesy ve rmě. Revidujte smlouvy, schvalujte
objednávky a faktury, využívejte úkoly a digitální
podatelnu. Získáte lepší přehled o vnitro remních
procesech, ale hlavně víc času na odbornou práci
a vedení lidí.

Systém řídí procesy pomocí automatických úkolů
doplněných o noti kace. Zaveďte elektronické
žádanky o nepřítomnost, cestovní příkazy, zadávejte
interní požadavky. myTEAM® si poradí také se
správou nemovitostí a vašeho vozového parku.

VYBERTE SI SVOU EDICI myTEAM®
Se systémem myTEAM® získáváte naše mnohaleté zkušenosti a know-how. Vyvinuli jsme standardizovanou
verzi CLOUD, kterou můžete začít využívat okamžitě a bez složitých analýz. Zároveň umí myTEAM® uspokojit
i ty nejnáročnější klienty s řadou speci ckých požadavků na individuální zákaznické úpravy, kterým nabízíme
verzi ENTERPRISE. Poradíme vám, která edice je pro vás ta pravá.

Rychlý přehled úkonů,
které lze nad daným
úkolem provést

Úkolovník je
k dispozici také na
mobilních zařízeních

OBLASTI, KTERÉ VÁM myTEAM® VYŘEŠÍ

VEĎTE FIRMU DO 21. STOLETÍ
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řízené projekty a schopnost porozumět procesům,
na kterých stavíte. Správně nastavené procesy vám
ušetří čas i peníze, přinesou konkurenční výhodu
a 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.
Abyste získali partnera pro váš růst, který s vámi
udrží krok i do budoucna, vznikla skupina rem
KVADOS Group s cílem sdružit znalosti
a kompetence pro zajištění komplexních řešení
v oblasti intralogistiky pro obchodní a výrobní
společnosti. Členy skupiny jsou: KVADOS,
KVADOS Robotics, BETTAROE Robotics,
PAC Technology a DERUTEX.

Řiďte projekty a porady v kanceláři i na dálku.
Sdílejte dokumenty, automatizujte rutinní procesy
a uvolněte si ruce.
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Vpusťte logiku a umělou
inteligenci do vašeho skladu

myTEAM®
Digitalizujte rmu díky
chytré aplikaci

myAVIS® CRM
Rozpohybujte vaše obchodní
zástupce s mobilním CRM

myFABER®
KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
TELEFON
E-MAIL
WEB

+420 596 126 210 (211)
obchod@kvados.cz
kvados.cz

REFERENCE

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

myCASH® POS
Pokladní systém pro váš
úspěšný maloobchod
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Svěřte provoz svých aplikací
specialistům

V092021CZ

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:

Robotizace je budoucnost
i vašeho skladu

Rozdělení projektu do
jednotlivých oblastí

Gra cké zobrazení
harmonogramu projektu

Návaznost
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