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P%izp&sobiv' 
systém s dlouhodob'mi 
p%ínosy
QI více ne! 20 let pomáhá spole"nostem k efektivn#j$ímu 
plánování, zlep$ení v%konu, úspo&e náklad' a sní!ení 
podnikatelského rizika. Tento komplexní "esk% systém nabízí 
více ne! 30 modul' zam#&en%ch na nejr'zn#j$í firemní agendy 
a úseky. Vy pak vyu!ijete pouze to, co sedí na va$e podnikání. 
A to doslova, proto!e QI se p&izp'sobí v#t$in# obor'. Jeho 
nasazení je konkuren"ní v%hodou v mal%ch, st&edních i velk%ch 
firmách a otevírá p&íle!itosti pro dal$í rozvoj.

S QI ka!d% den pracuje cca 35 000 u!ivatel', kter%m v%razn# 
usnad(uje práci.

V (em je unikátní?

Jedná se o bezpe(nou 
investici

QI je "asov# rezistentní, neustále ho vyvíjíme a aktualizujeme. 
Bez limit' vás podpo&í tak dlouho, jak budete chtít. Toto p&ispívá 
k nízkému TCO (Total Cost of Ownership), náklady na jeho 
po&ízení a provoz se v dlouhodobém horizontu rozlo!í. 
Trvalost systému zaji$)ují:

Elasticita: Pokud va$e firma roste, QI doká!e tento v%voj 
kopírovat. P&izp'sobí se rozsahem funkcionalit i po"tem 
licencí pro u!ivatele (a tím pádem také cenou).

Flexibilita: Jakoukoli funkci upravíme p&esn# podle va$ich 
p&edstav. Mo!ností je i tvorba a zavedení zcela nov%ch aplikací.

Stabilní zázemí produktu: QI vyvíjí "eská spole"nost QI GROUP 
s více ne! dvacetiletou tradicí a 1 300 implementacemi 
z r'zn%ch obor'. P&es 15 let systém nabízíme také na 
slovenském trhu.

Silná partnerská sí): Spolupracujeme s cca 40 zku$en%mi 
"esk%mi i slovensk%mi firmami, které se starají o zavád#ní 
systému a následnou podporu p&i jeho provozu. Partne&i jsou 
oborov# specializovaní – najdete mezi nimi certifikované 
odborníky na v$echna poskytovaná odv#tví. Celá sí) kooperuje 
a sdílí know-how i kapacity, nejste proto závislí na jednom 
subjektu. Díky aktivní komunikaci partner' se zákazníky systém 
odrá!í po!adavky spojené se sou"asn%mi pot&ebami i d#ním.

V!dy aktuální "eská a slovenská legislativa: Zm#ny v zákonech 
bedliv# sledujeme a bezodkladn# p&ená$íme do systému, kde 
jsou navázány na související procesy.

Tyto firmy rostou s QI více ne) 10 let:

Je komplexní

QI pokr%vá ve$keré firemní oblasti. Pln# zahrnuje nap&íklad ERP, 
CRM, DMS, WMS, APS, BI, HRM, e-shop nebo docházku. V$e 
je centralizované a informa"n# úzce propojené.

V"HODY:

 * Získáváte jistotu „jediné pravdy“, p&i které se v%razn# 
sni!uje chybovost.

 * QI podává reáln% obraz o finan"ní kondici celého podniku.
 * Nemusíte po&izovat jiné systémy ani aplikace: u$et&íte 

peníze a zamezíte potí!ím p&i slepování r'zn%ch so+war'.
 * Díky jednotnému principu ovládání odpadá p&eu"ování 

zam#stnanc' na práci s dal$ími systémy.
 * Ucelená datová základna zaji$)uje snadné nastavení 

a &ízení p&ístup' pro v$echny u!ivatele.

Zajistí spojení s okolním 
sv*tem

QI funguje na bázi SOA (Service Oriented Architecture), proto 
nabízí $iroké mo!nosti komunikace s r'zn%mi subjekty – t&eba 
ú&ady, obchodními partnery, dodavateli, zákazníky "i bankami. 
K interakci dopomáhají:

Modul QI Shop: Pln# pracuje s daty z QI. Zm#ny, které v systému 
provedete, se automaticky propí$í do internetového obchodu. 
Objednávky z QI Shopu zase vstupují do QI, kde jsou standardním 
zp'sobem zpracovávány.

Modul QI Helpdesk: Umo!(uje sledovat cestu klientského 
po!adavku od jeho zadání a! po vy&ízení a vyhodnocení 
zp#tné vazby.

Modul E-komunikace: Rovnou z QI hromadn# oslovíte zákazníky 
pomocí SMS a e-mail'. Nej"ast#j$í vyu!ití je zasílání upomínek, 
vyú"tování nebo upozorn#ní o plánovan%ch odstávkách slu!eb. 
QI také prost&ednictvím formát' ISDOC a EDI komunikuje 
s informa"ními systémy obchodních partner' a je napojené 
na datovou schránku.

Modul QI Portál: Pomáhá se správou webov%ch stránek. P&ímo 
ze systému lze modifikovat firemní web i blog.

Návaznost na dal$í zdroje: QI bez problém' p&ipojíte na externí 
nástroje (t&eba CAD/CAM systémy) a úzce specializované 
oborové aplikace nebo portály, nap&íklad databázi ISIR 
(insolven"ní rejst&ík).

V"HODY:

 * Ve$kerou elektronickou komunikaci u&ídíte z jediného 
místa, co! v%razn# redukuje p&ehmaty a chyby.

 * Sní!íte v%daje za tisk, papír, po$tovné a dal$í poplatky, 
nap&íklad za samostatn% internetov% obchod.

 * V rámci systému i p&i napojení na cizí aplikace a specializované 
so+wary není nutné op#tovné vkládání dat, tím zamezíte 
jejich dublování.



PODNIKOVÁ DATA

PROCESNÍ +ÍZENÍ:

Umo!(uje p&ímo v systému popisovat 
a aktualizovat procesy spole"nosti, 
"ím! zaji$)uje uchovávání firemního 
know-how. Na základ# tohoto 
zachycení je pak mo!né po spu$t#ní 
konkrétního procesu postupn# 
generovat úkoly lidem, kte&í se na 
jeho realizaci podílejí (takzvané 
workflow).

PROJEKTOVÉ +ÍZENÍ:

Plánování i vedení v$ech rozsáhlej$ích 
akcí probíhá díky podpo&e QI bez 
komplikací a centralizovan#. Systém 
pomáhá s rozpo"továním, provázáním 
s procesy, aplikacemi i ostatními 
agendami, alokováním zdroj' (lidé, 
materiály, stroje) nebo vyhodnocováním 
náklad' a v%nos'.

NÁSTROJE PRO OPERATIVNÍ 
+ÍZENÍ:

Ka!dodenní pracovní !ivot celé 
spole"nosti uleh"í a zkoordinují 
nejr'zn#j$í QI aplikace, které mají 
p&ím% vliv na správu porad, úkol', 
kalendá&', poznámek a dal$ích 
funkcí pro efektivn#j$í zvládnutí 
operativy. N#která data lze 
p&ená$et do kancelá&sk%ch nástroj' 
Google nebo Microso+ Exchange 
a Outlook. V$e je propojené 
s projekty a procesy.

ZACHYCENÍ ZNALOSTÍ 
A METODIKY:

Krom# mo!nosti zaznamenat postupy 
a firemní know-how pomocí popis' 
proces' má QI zabudovanou 
i podporu pro práci se znalostmi. 
Ty jsou navázané na konkrétní 
formulá&e a v!dy k dispozici, nap&íklad 
p&i za$kolování nového zam#stnance 
i osv#!ení ob"asn%ch "inností. 

V"HODY:

 * Automatizace proces' p&ispívá k produktivn#j$ímu 
a plynulej$ímu chodu spole"nosti.

 * Díky p&ehledu o projektu snadn#ji dosáhnete jeho cíl'.
 * V$ichni zam#stnanci mají toto!né a skute"n# aktuální 

informace.
 * Centralizace a vyhodnocení dat ze v$ech "ástí systému 

podpo&í strategická rozhodnutí i &e$ení nenadál%ch situací.

DOSTUPNOST INFORMACÍ:

D'le!itá data z QI máte poka!dé po 
ruce i v chytrém telefonu nebo tabletu.

U%ídí celou spole(nost

QI nasává, zpracovává a vyhodnocuje ve$keré informace 
související s chodem firmy a vyu!ívá je k optimalizaci provozu.
Jak to funguje?



SYSTÉMOVÉ 
FUNKCE

QI BUILDER

QI PLATFORMA

E,KOMUNIKACE

QI PORTÁL

QI MOBILE

PRODEJ A NÁKUP

CRM 
A MARKETING

OBCHOD A CRM

QI SHOP

POKLADNÍ 
PRODEJ

SKLADY A WMS

ORGANIZACE 
A +ÍZENÍ

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁZKA

+ÍZENÍ FIRMY

PROCESY 
A WORKFLOW

DMS

PROJEKTY

PLÁNOVÁNÍ 
V"ROBY A APS

TPV 
A KALKULACE

V"ROBA

+ÍZENÍ V"ROBY

NÁ+ADÍ

KVALITA

MZDY

FINANCE

EKONOMIKA

MAJETEK

Ú!ETNICTVÍ

BI

QI HELPDESK

SERVIS A ÚDR$BA

SLU$BY

SPRÁVA 
NEMOVITOSTÍ

DOPRAVA

SPECIALIZOVANÉ 
MODULY

POTRAVINÁ+STVÍ

VODÁRENSTVÍ

Z MODUL# QI SESTAVÍME +E-ENÍ, KTERÉ BUDE ODPOVÍDAT 
POT+EBÁM VA-Í SPOLE!NOSTI

Od Olomouck'ch tvar&)k& 
po v'robu autobus&
QI nabízí specializovaná &e$ení pro nejr'zn#j$í obory. Zrání 
tradi"ních Olomouck%ch tvar'!k' u&ídí stejn# dob&e jako 
produkci kyseliny hyaluronové nebo v%robu autobus'. Z na$í 
partnerské sít# si vyberete odborníka, kter% rozumí problematice 
va$eho oboru a doká!e systém nastavit na míru poptávan%m 
pot&ebám, proces'm i po!adavk'm na rozvoj.

AUTOMOTIVE

STROJÍRENSTVÍ

POTRAVINÁ,STVÍ

CHEMICKÁ V-ROBA

ELEKTROTECHNIKA

NÁBYTKÁ,STVÍ

ZPRACOVÁNÍ PLAST.

VELKOOBCHOD

MALOOBCHOD

Ú/ETNÍ SLU0BY

PROJEKTOVÉ ,ÍZENÍ

SERVIS A ÚDR0BA

V-KUP SUROVIN 

VODÁRENSTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

TEXTILNÍ PR.MYSL

ZKU1EBNICTVÍ

Více referencí najdete na www.qi.cz.



PROCESY 
A WORKFLOW

1ablony rutinních "inností i akcí sta"í 
nachystat jednou. QI p&i spu$t#ní 
procesu zajistí, aby byly informace 
a úkoly p&edány ve správném "ase 
a po&adí realizátor'm.

V"HODY:

 * zrychlení práce na projektech a zakázkách, 
 * snadn% a jasn# definovan% postup pro schvalování dokument',
 * automatické generování akcí z proces' (nap&íklad pravidelné 

porady, projekty i se strukturou a pot&ebn%m t%mem),
 * p&ehledné grafické zobrazení procesního diagramu.

$ádané moduly

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁZKA

Získáte kompletní údaje o odpracované 
dob#, p&es"asech, p&íplatcích 
a pohotovostech v$ech zam#stnanc'. 
Napojení na docházkové terminály 
umo!(uje pohled na skute"n# aktuální 
data i jejich precizní a automatizované 
zpracování.

V"HODY:

 * komfortní schvalování a vyhodnocování docházky nad&ízen%mi,
 * mo!nost vzdáleného p&ístupu,
 * docházková data v reálném "ase,
 * vazba s dal$ími agendami v QI (nap&íklad porovnání 

s pracovními v%kazy, podklady pro mzdy).

PROJEKTY

V ka!dé fázi projektu ohlídáte stav 
jednotliv%ch úkol', vyu!ití kapacit 
stroj' i pracovních t%m' nebo rozpo"et.

V"HODY:

 * provázanost s daty z celého systému,
 * alokování v$ech zdroj' t%kajících se konkrétního projektu,
 * spolehlivé vyhodnocení náklad' a v%nos',
 * p&ehled odkudkoli díky synchronizaci s mobilními za&ízeními.

SKLADY A WMS 
(Warehouse 

Management System)

Pokryjí v$e, co se t%ká skladového 
hospodá&ství a souvisejících proces'. 
Umo!(ují práci s mobilními terminály 
za vyu!ití "árov%ch, QR a dal$ích 
kód'.

V"HODY:

 * automatizace i zrychlení skladov%ch operací,
 * mo!nost operativního &ízení a on-line inventur,
 * p&esné informace o stavu skladu, a to i na dálku p&ímo z QI,
 * optimalizace tras a minimalizace chyb obsluhy.

DMS
(Document Management 

System)

Zautomatizuje ob#h v$ech typ' 
dokument' ve spole"nosti a postará 
se o n# v jakékoli fázi, tedy od jejich 
vzniku nebo vstupu do firmy p&es 
zpracování a schvalování a! po archivaci.

V"HODY:

 * jednotné úlo!i$t# dostupné prost&ednictvím QI,
 * zamezení ztrát dokument' a snadná dohledatelnost,
 * sledování verzování.

BI
(Business Intelligence)

Z dat získává konkrétní odpov#di. 
Informace umí nejen t&ídit a filtrovat, 
ale také dávat do souvislostí.

V"HODY:

 * interpretace ukazatel' a dat z celého systému,
 * snadn#j$í odhalení rizikov%ch míst firmy,
 * v!dy dostupné p&ehledy i z chytr%ch za&ízení.

PLÁNOVÁNÍ 
V"ROBY A APS

(Advanced Planning and 
Scheduling)

Optimáln# rozplánuje v%robní operace 
v "ase s ohledem na kapacity a dostupnost 
materiál'. Aby p&islíbené termíny 
objednávek odpovídaly realit#, systém 
pro ka!d% zohlední klí"ové údaje.

V"HODY:

 * efektivní vyu!ití dostupn%ch kapacit ve v%rob#,
 * reálné pln#ní termín',
 * optimalizované zásoby díky p&esn%m pokyn'm pro nákup,
 * simulace plánu v%roby a tvorba jeho r'zn%ch variant.



Unikátní technologie

Datové ulo)ení:
Jedine"nost QI spo"ívá ve vyu!ití univerzálního datového 
modelu reality. V objektové databázi jsou stejn%m zp'sobem 
ulo!ena jak u!ivatelská data, tak programové kódy a systémová 
dokumentace. Tento princip umo!(uje:

 * vytvo&it jednotnou datovou základnu zamezující vzniku 
duplicit podnikov%ch informací,

 * snadno distribuovat v%voj systému tak, aby se na n#m 
mohli podílet na$i specializovaní partne&i,

 * jednoduchou realizaci úprav na základ# specifick%ch 
pot&eb na$ich zákazník',

 * snadné provád#ní jazykov%ch i legislativních lokalizací,
 * on-line distribuci a aplikaci oprav bez restartu systému.

V'vojov' nástroj QI Builder:
 * Jedná se o vlastní aplika"ní framework, kter% umo!(uje 

v%voj a modifikaci systému za plného provozu. Úpravy a nové 
funk"nosti jsou ihned dostupné bez nutnosti p&ekladu 
zdrojového kódu.

 * Obsahuje interaktivní grafick% nástroj, kter%m lze 
70 % standardních úprav (datové ulo!ení, p&ístupy k dat'm, 
obrazovkové formulá&e, tiskové v%stupy…) pouze „naklikat“.

 * Dává mo!nost, aby se na v%voji jádra systému podíleli na$i 
v%vojoví partne&i.

 * Zakázkové úpravy mohou provád#t certifikovaní specialisté 
na$ich implementa"ních partner' nebo IT pracovníci zákazníka.

Vícevrstvá architektura 
klient/server:

 * Ka!dá vrstva m'!e vyu!ívat vlastní hardwarové prost&edky, 
"ím! lze dopomoci k nav%$ení v%konu.

 * Bezpe"nost dat zaji$)uje jejich pr'b#!né kódování, transak"ní 
zpracování a dal$í kontrolní mechanismy.

Propojení QI s vn*j.ím sv*tem:

 * internet konektor (webov% p&ístup do systému),
 * webové slu!by,
 * mail konektor (vestav#n% e-mailov% klient),
 * provázanost s Googlem, Microsoftem Exchange a Outlook,
 * eConnet.dll (pro napojení cizích softwar'),
 * mo!nost mapování a p&ístupu do externích datov%ch zdroj' 

(databází jin%ch aplikací).

Vícejazy(nost:
Texty u!ivatelského rozhraní i jejich p&eklady do r'zn%ch jazyk' 
jsou ulo!eny p&ímo v databázi QI, není tedy zapot&ebí speciální 
jazykové knihovny. Díky tomu lze p&idávat dal$í jazyky a lokalizovat 
je p&ímo v systému.

QI stavíme na osv*d(en'ch 
technologiích:


