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INFORMAČNÍ
SYSTÉM, KTERÝ
VÁM POMŮŽE RŮST

Přizpůsobivý
systém s dlouhodobými
přínosy
QI více než 20 let pomáhá společnostem k efektivnějšímu
plánování, zlepšení výkonu, úspoře nákladů a snížení
podnikatelského rizika. Tento komplexní český systém nabízí
více než 30 modulů zaměřených na nejrůznější firemní agendy
a úseky. Vy pak využijete pouze to, co sedí na vaše podnikání.
A to doslova, protože QI se přizpůsobí většině oborů. Jeho
nasazení je konkurenční výhodou v malých, středních i velkých
firmách a otevírá příležitosti pro další rozvoj.
S QI každý den pracuje cca 35 000 uživatelů, kterým výrazně
usnadňuje práci.

Je komplexní
QI pokrývá veškeré firemní oblasti. Plně zahrnuje například ERP,
CRM, DMS, WMS, APS, BI, HRM, e-shop nebo docházku. Vše
je centralizované a informačně úzce propojené.
VÝHODY:
▪ Získáváte jistotu „jediné pravdy“, při které se výrazně
snižuje chybovost.
▪ QI podává reálný obraz o finanční kondici celého podniku.
▪ Nemusíte pořizovat jiné systémy ani aplikace: ušetříte
peníze a zamezíte potížím při slepování různých soſtwarů.
▪ Díky jednotnému principu ovládání odpadá přeučování
zaměstnanců na práci s dalšími systémy.
▪ Ucelená datová základna zajišťuje snadné nastavení
a řízení přístupů pro všechny uživatele.

V čem je unikátní?
Jedná se o bezpečnou
investici

Zajistí spojení s okolním
světem

QI je časově rezistentní, neustále ho vyvíjíme a aktualizujeme.
Bez limitů vás podpoří tak dlouho, jak budete chtít. Toto přispívá
k nízkému TCO (Total Cost of Ownership), náklady na jeho
pořízení a provoz se v dlouhodobém horizontu rozloží.
Trvalost systému zajišťují:

QI funguje na bázi SOA (Service Oriented Architecture), proto
nabízí široké možnosti komunikace s různými subjekty – třeba
úřady, obchodními partnery, dodavateli, zákazníky či bankami.
K interakci dopomáhají:

Elasticita: Pokud vaše firma roste, QI dokáže tento vývoj
kopírovat. Přizpůsobí se rozsahem funkcionalit i počtem
licencí pro uživatele (a tím pádem také cenou).
Flexibilita: Jakoukoli funkci upravíme přesně podle vašich
představ. Možností je i tvorba a zavedení zcela nových aplikací.
Stabilní zázemí produktu: QI vyvíjí česká společnost QI GROUP
s více než dvacetiletou tradicí a 1 300 implementacemi
z různých oborů. Přes 15 let systém nabízíme také na
slovenském trhu.
Silná partnerská síť: Spolupracujeme s cca 40 zkušenými
českými i slovenskými firmami, které se starají o zavádění
systému a následnou podporu při jeho provozu. Partneři jsou
oborově specializovaní – najdete mezi nimi certifikované
odborníky na všechna poskytovaná odvětví. Celá síť kooperuje
a sdílí know-how i kapacity, nejste proto závislí na jednom
subjektu. Díky aktivní komunikaci partnerů se zákazníky systém
odráží požadavky spojené se současnými potřebami i děním.
Vždy aktuální česká a slovenská legislativa: Změny v zákonech
bedlivě sledujeme a bezodkladně přenášíme do systému, kde
jsou navázány na související procesy.

Modul QI Shop: Plně pracuje s daty z QI. Změny, které v systému
provedete, se automaticky propíší do internetového obchodu.
Objednávky z QI Shopu zase vstupují do QI, kde jsou standardním
způsobem zpracovávány.
Modul QI Helpdesk: Umožňuje sledovat cestu klientského
požadavku od jeho zadání až po vyřízení a vyhodnocení
zpětné vazby.
Modul E-komunikace: Rovnou z QI hromadně oslovíte zákazníky
pomocí SMS a e-mailů. Nejčastější využití je zasílání upomínek,
vyúčtování nebo upozornění o plánovaných odstávkách služeb.
QI také prostřednictvím formátů ISDOC a EDI komunikuje
s informačními systémy obchodních partnerů a je napojené
na datovou schránku.
Modul QI Portál: Pomáhá se správou webových stránek. Přímo
ze systému lze modifikovat firemní web i blog.
Návaznost na další zdroje: QI bez problémů připojíte na externí
nástroje (třeba CAD/CAM systémy) a úzce specializované
oborové aplikace nebo portály, například databázi ISIR
(insolvenční rejstřík).
VÝHODY:

Tyto firmy rostou s QI více než 10 let:

▪ Veškerou elektronickou komunikaci uřídíte z jediného
místa, což výrazně redukuje přehmaty a chyby.
▪ Snížíte výdaje za tisk, papír, poštovné a další poplatky,
například za samostatný internetový obchod.
▪ V rámci systému i při napojení na cizí aplikace a specializované
soſtwary není nutné opětovné vkládání dat, tím zamezíte
jejich dublování.

Uřídí celou společnost
QI nasává, zpracovává a vyhodnocuje veškeré informace
související s chodem firmy a využívá je k optimalizaci provozu.
Jak to funguje?

PROCESNÍ ŘÍZENÍ:

NÁSTROJE PRO OPERATIVNÍ
ŘÍZENÍ:

Umožňuje přímo v systému popisovat
a aktualizovat procesy společnosti,
čímž zajišťuje uchovávání firemního
know-how. Na základě tohoto
zachycení je pak možné po spuštění
konkrétního procesu postupně
generovat úkoly lidem, kteří se na
jeho realizaci podílejí (takzvané
workflow).

Každodenní pracovní život celé
společnosti ulehčí a zkoordinují
nejrůznější QI aplikace, které mají
přímý vliv na správu porad, úkolů,
kalendářů, poznámek a dalších
funkcí pro efektivnější zvládnutí
operativy. Některá data lze
přenášet do kancelářských nástrojů
Google nebo Microsoſt Exchange
a Outlook. Vše je propojené
s projekty a procesy.

PODNIKOVÁ DATA
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ:

ZACHYCENÍ ZNALOSTÍ
A METODIKY:

Plánování i vedení všech rozsáhlejších
akcí probíhá díky podpoře QI bez
komplikací a centralizovaně. Systém
pomáhá s rozpočtováním, provázáním
s procesy, aplikacemi i ostatními
agendami, alokováním zdrojů (lidé,
materiály, stroje) nebo vyhodnocováním
nákladů a výnosů.

Kromě možnosti zaznamenat postupy
a firemní know-how pomocí popisů
procesů má QI zabudovanou
i podporu pro práci se znalostmi.
Ty jsou navázané na konkrétní
formuláře a vždy k dispozici, například
při zaškolování nového zaměstnance
i osvěžení občasných činností.

DOSTUPNOST INFORMACÍ:
Důležitá data z QI máte pokaždé po
ruce i v chytrém telefonu nebo tabletu.

VÝHODY:
▪ Automatizace procesů přispívá k produktivnějšímu
a plynulejšímu chodu společnosti.
▪ Díky přehledu o projektu snadněji dosáhnete jeho cílů.
▪ Všichni zaměstnanci mají totožné a skutečně aktuální
informace.
▪ Centralizace a vyhodnocení dat ze všech částí systému
podpoří strategická rozhodnutí i řešení nenadálých situací.

Od Olomouckých tvarůžků
po výrobu autobusů

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ
VELKOOBCHOD
MALOOBCHOD

QI nabízí specializovaná řešení pro nejrůznější obory. Zrání
tradičních Olomouckých tvarůžků uřídí stejně dobře jako
produkci kyseliny hyaluronové nebo výrobu autobusů. Z naší
partnerské sítě si vyberete odborníka, který rozumí problematice
vašeho oboru a dokáže systém nastavit na míru poptávaným
potřebám, procesům i požadavkům na rozvoj.

ÚČETNÍ SLUŽBY
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
SERVIS A ÚDRŽBA

AUTOMOTIVE

VÝKUP SUROVIN

STROJÍRENSTVÍ

VODÁRENSTVÍ

POTRAVINÁŘSTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

CHEMICKÁ VÝROBA

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

ELEKTROTECHNIKA

TEXTILNÍ PRŮMYSL

NÁBYTKÁŘSTVÍ

ZKUŠEBNICTVÍ
Více referencí najdete na www.qi.cz.
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PROCESY
A WORKFLOW

Šablony rutinních činností i akcí stačí
nachystat jednou. QI při spuštění
procesu zajistí, aby byly informace
a úkoly předány ve správném čase
a pořadí realizátorům.

PROJEKTY

VÝHODY:

VÝHODY:

▪ zrychlení práce na projektech a zakázkách,
▪ snadný a jasně definovaný postup pro schvalování dokumentů,
▪ automatické generování akcí z procesů (například pravidelné
porady, projekty i se strukturou a potřebným týmem),
▪ přehledné grafické zobrazení procesního diagramu.

▪
▪
▪
▪

DMS

(Document Management
System)

Zautomatizuje oběh všech typů
dokumentů ve společnosti a postará
se o ně v jakékoli fázi, tedy od jejich
vzniku nebo vstupu do firmy přes
zpracování a schvalování až po archivaci.

V každé fázi projektu ohlídáte stav
jednotlivých úkolů, využití kapacit
strojů i pracovních týmů nebo rozpočet.

provázanost s daty z celého systému,
alokování všech zdrojů týkajících se konkrétního projektu,
spolehlivé vyhodnocení nákladů a výnosů,
přehled odkudkoli díky synchronizaci s mobilními zařízeními.

PERSONALISTIKA
A DOCHÁZKA

Získáte kompletní údaje o odpracované
době, přesčasech, příplatcích
a pohotovostech všech zaměstnanců.
Napojení na docházkové terminály
umožňuje pohled na skutečně aktuální
data i jejich precizní a automatizované
zpracování.

VÝHODY:

VÝHODY:

▪ jednotné úložiště dostupné prostřednictvím QI,
▪ zamezení ztrát dokumentů a snadná dohledatelnost,
▪ sledování verzování.

▪ komfortní schvalování a vyhodnocování docházky nadřízenými,
▪ možnost vzdáleného přístupu,
▪ docházková data v reálném čase,
▪ vazba s dalšími agendami v QI (například porovnání
s pracovními výkazy, podklady pro mzdy).

SKLADY A WMS
(Warehouse
Management System)

Pokryjí vše, co se týká skladového
hospodářství a souvisejících procesů.
Umožňují práci s mobilními terminály
za využití čárových, QR a dalších
kódů.

BI

(Business Intelligence)

Z dat získává konkrétní odpovědi.
Informace umí nejen třídit a filtrovat,
ale také dávat do souvislostí.

VÝHODY:

VÝHODY:

▪
▪
▪
▪

▪ interpretace ukazatelů a dat z celého systému,
▪ snadnější odhalení rizikových míst firmy,
▪ vždy dostupné přehledy i z chytrých zařízení.

automatizace i zrychlení skladových operací,
možnost operativního řízení a on-line inventur,
přesné informace o stavu skladu, a to i na dálku přímo z QI,
optimalizace tras a minimalizace chyb obsluhy.

PLÁNOVÁNÍ
VÝROBY A APS

(Advanced Planning and
Scheduling)

Optimálně rozplánuje výrobní operace
v čase s ohledem na kapacity a dostupnost
materiálů. Aby přislíbené termíny
objednávek odpovídaly realitě, systém
pro každý zohlední klíčové údaje.

VÝHODY:
▪
▪
▪
▪

efektivní využití dostupných kapacit ve výrobě,
reálné plnění termínů,
optimalizované zásoby díky přesným pokynům pro nákup,
simulace plánu výroby a tvorba jeho různých variant.

Unikátní technologie

Propojení QI s vnějším světem:

Datové uložení:

▪ internet konektor (webový přístup do systému),
▪ webové služby,
▪ mail konektor (vestavěný e-mailový klient),
▪ provázanost s Googlem, Microsoftem Exchange a Outlook,
▪ eConnet.dll (pro napojení cizích softwarů),
▪ možnost mapování a přístupu do externích datových zdrojů
(databází jiných aplikací).

Jedinečnost QI spočívá ve využití univerzálního datového
modelu reality. V objektové databázi jsou stejným způsobem
uložena jak uživatelská data, tak programové kódy a systémová
dokumentace. Tento princip umožňuje:
▪ vytvořit jednotnou datovou základnu zamezující vzniku
duplicit podnikových informací,
▪ snadno distribuovat vývoj systému tak, aby se na něm
mohli podílet naši specializovaní partneři,
▪ jednoduchou realizaci úprav na základě specifických
potřeb našich zákazníků,
▪ snadné provádění jazykových i legislativních lokalizací,
▪ on-line distribuci a aplikaci oprav bez restartu systému.

Vývojový nástroj QI Builder:
▪ Jedná se o vlastní aplikační framework, který umožňuje
vývoj a modifikaci systému za plného provozu. Úpravy a nové
funkčnosti jsou ihned dostupné bez nutnosti překladu
zdrojového kódu.
▪ Obsahuje interaktivní grafický nástroj, kterým lze
70 % standardních úprav (datové uložení, přístupy k datům,
obrazovkové formuláře, tiskové výstupy…) pouze „naklikat“.
▪ Dává možnost, aby se na vývoji jádra systému podíleli naši
vývojoví partneři.
▪ Zakázkové úpravy mohou provádět certifikovaní specialisté
našich implementačních partnerů nebo IT pracovníci zákazníka.

Vícevrstvá architektura
klient/server:
▪ Každá vrstva může využívat vlastní hardwarové prostředky,
čímž lze dopomoci k navýšení výkonu.
▪ Bezpečnost dat zajišťuje jejich průběžné kódování, transakční
zpracování a další kontrolní mechanismy.

Vícejazyčnost:
Texty uživatelského rozhraní i jejich překlady do různých jazyků
jsou uloženy přímo v databázi QI, není tedy zapotřebí speciální
jazykové knihovny. Díky tomu lze přidávat další jazyky a lokalizovat
je přímo v systému.

QI stavíme na osvědčených
technologiích:

