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Funkcionalita
� Okamžitý pøehled

� Snadno naplánujete

� Snadné a rychlé vytvoøení nových událostí

� Tiskový výstup

�  importovat

� možnost zálohování

 o stavu naplánovaných prací a vytíženosti 
jednotlivých zamìstnancù - mùžete si zobrazit, jaké práce jsou 
naplánovány na konkrétní den, nebo pro konkrétního 
zamìstnance, na kterých úkolech se právì pracuje a které již 
byly dokonèeny.

 nìkolik na sebe navazujících úkolù.

 - vyberete typ 
události, zvolíte datum èas a místo provedení i zamìstnance, 
který danou operaci vykoná.

 v nìkolika formátech (podrobný, jednoduchý…). 

Lze  seznamy produktù, ze souborù vytvoøených 
napø. v programu MS Excel.

Samozøejmostí je  databáze a pøípadnì i 
obnovení ze zálohy, neztratíte tak svá cenná data.

� Na pøání lze doprogramovat libovolnou funkènost.

Pøehled o klientech
� databázi klientù

�

� slevový èi 
vìrnostní systém

marketingovým úèelùm

Získáte elektronickou  a jejich pøesnou 
evidenci.

Máte k dispozici veškeré informace o klientovi, které 
potøebujete pro vyøízení zakázky - bydlištì, produkt, který si 
zakoupil, datum zprovoznìní tohoto produktu (snadno tedy 
zjistíte, jaké souèástky budou potøeba pro pøípadnou opravu 
daného výrobku, nebo kdy je tøeba provést pravidelnou 
servisní prohlídku), jaké práce u tohoto klienta byly 
provedeny nebo jsou naplánovány, který zamìstnanec tyto 
operace provedl a kdy.

Na základì tìchto dat mùžete také provozovat 
 (napø. dle poètu objednávek a jejich ceny) 

èi je využít k  (zasílání aktuálních 
nabídek). 

Intuitivní a komfortní ovládání
� snadným a intuitivnímNáš systém vyniká  ovládáním, které si 

bìhem okamžiku osvojíte.

Výhody našeho systému

Nemáte èas?

Topíte se ve 
zbyteèném 
papírování?

Protože Vám agenda Vaší 
spoleènosti pøerùstá pøes hlavu?

Zapisování úkolù a objednávek do 
sešitu èi tabulek nefunguje, není 
pøehledné ani flexibilní. 

Ztrácíte pøehled?

Ztrácíte peníze?

 
Stalo se Vám už, že jedna vìc byla 
objednána dvakrát nebo jste 
naplánovali dvì schùzky na jeden 
termín?

Díky neefektivnímu sdílení 
informací uvnitø Vaší spoleènosti? 

Informaèní systém 
dle Vašich potøeb

Máme pro Vás 
øešení! 

Rùzná práva pro rùzné uživatele
�

�

Každý uživatel má pøístupny pouze ty funkce, pro které má 
oprávnìní, což vede k vyšší bezpeènosti systému.

Každý zamìstnanec se pøihlašuje pomocí svého uživatelského 
jména a hesla a má k dispozici pouze svoje údaje - mùže si 
zobrazit rozpis prací, které jsou mu pøiøazeny pro každý 
jednotlivý den.

Technická podpora
� Telefonická a e-mailová technická podpora zdarma.

Demo k vyzkoušení zdarma
� Vyzkoušejte si, jak je to snadné v naší on-line demoverzi na 

adrese . 

� Pøístupové údaje zašleme na vyžádání.

� Pokud budete mít jakékoli nejasnosti ohlednì ovládání 
našeho systému, mùžete si na této adrese stáhnout manuál 
k jeho použití: 

http://projekty.matcomp.cz/demos/manager/

http://www.matesova.cz/prilohy/manualy/lidske_zdroje.pdf.
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