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QI: INFORMAČNÝ
SYSTÉM, KTORÝ VÁM
POMÔŽE RÁSŤ

Prispôsobivý systém
s dlhodobými prínosmi
QI viac ako 20 rokov pomáha spoločnostiam efektívnejšie
plánovať, zlepšovať výkon, pri úspore nákladov a znížení
podnikateľského rizika. Tento komplexný český systém ponúka
viac ako 30 modulov zameraných na najrôznejšie firemné agendy
a úseky. Vy potom využijete iba to, čo sa hodí pre vaše
podnikanie. A to doslova, pretože QI sa prispôsobí väčšine
odborov. Jeho nasadenie je konkurenčnou výhodou v malých,
stredných aj veľkých firmách a otvára príležitosti pre ďalší rozvoj.
S QI pracuje každý deň cca 35 000 užívateľov, ktorým výrazne
uľahčuje prácu.

V čom je unikátne?
Ide o bezpečnú investíciu
QI je časovo rezistentné, neustále ho vyvíjame a aktualizujeme.
Podporí vás bez limitov tak dlho, ako budete chcieť. Toto
prispieva k nízkemu TCO (Total Cost of Ownership), náklady
na jeho obstaranie a prevádzku sa v dlhodobom horizonte
rozložia. Trvalosť systému zabezpečujú:
Elasticita: Pokiaľ vaša firma rastie, QI dokáže tento vývoj
kopírovať. Prispôsobí sa rozsahom funkčností aj počtom
licencií pre užívateľa (a tým pádom aj cenou).
Flexibilita: Akúkoľvek funkciu upravíme presne podľa vašich
predstáv. Možnosťou je aj tvorba a zavedenie celkom nových
aplikácií.
Stabilné zázemie produktu: QI vyvíja česká firma QI GROUP
s viac ako dvadsaťročnou tradíciou. Na Slovensku pôsobí viac
ako 15 rokov dcérska spoločnosť QI GROUP SLOVAKIA, ktorá
poskytuje systém aj na tunajšom trhu. Spolu máme za sebou
cca 1 300 implementácií z rôznych odborov.
Silná partnerská sieť: Spolupracujeme s takmer 40 skúsenými
slovenskými aj českými firmami, ktoré sa starajú o zavádzanie
systému a následnú podporu pri jeho prevádzke. Partneri sú
odborovo špecializovaní – nájdete medzi nimi certifikovaných
odborníkov na všetky poskytované odvetvia. Celá sieť kooperuje
a zdieľa know-how aj kapacity, nie ste preto závislí na jednom
subjekte. Vďaka aktívnej komunikácii partnerov so zákazníkmi
systém odráža požiadavky spojené so súčasnými potrebami
a dianím.
Vždy aktuálna slovenská a česká legislatíva: Zmeny v zákonoch
starostlivo sledujeme a bezodkladne prenášame do systému,
kde sú naviazané na súvisiace procesy.

Je komplexné
QI pokrýva všetky firemné oblasti. Plne zahŕňa napríklad ERP,
CRM, DMS, WMS, APS, BI, HRM, e-shop alebo dochádzku.
Všetko je centralizované a informačne úzko prepojené.
VÝHODY:
▪ Získavate istotu „jedinej pravdy“, pri ktorej sa výrazne
znižuje chybovosť.
▪ QI podáva reálny obraz o finančnej kondícii celého podniku.
▪ Nemusíte zaobstarávať iné systémy ani aplikácie:
ušetríte peniaze a zamedzíte ťažkostiam pri zliepaní
rôznych soſtvérov.
▪ Vďaka jednotnému princípu ovládania odpadá
preškoľovanie zamestnancov na prácu s ďalšími
systémami.
▪ Ucelená dátová základňa zabezpečuje jednoduché
nastavenie a riadenie prístupov pre všetkých užívateľov.

Zabezpečí spojenie s okolitým
svetom
QI funguje na báze SOA (Service Oriented Architecture),
preto ponúka široké možnosti komunikácie s rôznymi
subjektami – napríklad s úradmi, obchodnými partnermi,
dodávateľmi, zákazníkmi či bankami. K interakcii napomáhajú:
Modul QI Shop: Plne pracuje s dátami z QI. Zmeny, ktoré
v systéme vykonáte, sa automaticky prepíšu do internetového
obchodu. Objednávky z QI Shopu zase vstupujú do QI, kde sa
štandardným spôsobom spracujú.
Modul QI Helpdesk: Umožňuje sledovať cestu klientskej
požiadavky od jej zadania až po vybavenie a vyhodnotenie
spätnej väzby.
Modul E-komunikácia: Priamo z QI hromadne oslovíte
zákazníkov pomocou SMS a e-mailov. Najčastejšie využitie je
zasielanie upomienok, vyúčtovanie alebo upozornenie
o plánovaných odstávkach služieb. QI tiež prostredníctvom
formátov ISDOC a EDI komunikuje s informačnými systémami
obchodných partnerov a je napojené na dátovú schránku.
Modul QI Portál: Pomáha so správou webových stránok.
Priamo zo systému je možné modifikovať firemný web aj blog.
Nadväznosť na ďalšie zdroje: QI bez problémov pripojíte na
externé nástroje (napríklad CAD/CAM systémy) a úzko
špecializované odborové aplikácie alebo portály, napríklad
databázu Finstat (finančné a právne dáta o firmách).
VÝHODY:

Tieto firmy rastú s QI viac ako 10 rokov:

▪ Všetku elektronickú komunikáciu riadite z jediného
miesta, čo výrazne redukuje prechmaty a chyby.
▪ Znížite výdavky za tlač, papier, poštovné a ďalšie
poplatky, napríklad za samostatný internetový obchod.
▪ V rámci systému aj pri napojení na cudzie aplikácie
a špecializované soſtvéry nie je nutné opätovné vkladanie
dát, tým zamedzíte ich zdvojeniu.

Riadi celú spoločnosť
QI vstrebáva, spracováva a vyhodnocuje všetky informácie
súvisiace s chodom firmy a využíva ich na optimalizáciu prevádzky.
Ako to funguje?

PROCESNÉ RIADENIE:

NÁSTROJE PRE OPERATÍVNE
RIADENIE:

Umožňuje priamo v systéme
popisovať a aktualizovať procesy
spoločnosti, čím zabezpečuje
uchovávanie firemného know-how.
Na základe tohto podchytenia je
potom možné po spustení konkrétneho
procesu postupne generovať úlohy
ľuďom, ktorí sa na jeho realizácii
podieľajú (takzvané workflow).

Každodenný pracovný život celej
spoločnosti uľahčia a skoordinujú
najrôznejšie QI aplikácie, ktoré
majú priamy vplyv na správu porád,
úloh, kalendárov, poznámok a ďalších
funkcií pre efektívnejšie zvládnutie
operatívy. Niektoré dáta možno
prenášať do kancelárskych nástrojov
Google alebo Microsoſt Exchange
a Outlook. Všetko je prepojené
s projektami a procesmi.

PODNIKOVÉ DÁTA
PROJEKTOVÉ RIADENIE:

ZACHYTENIE VEDOMOSTÍ
A METODIKY:

Plánovanie aj riadenie všetkých
rozsiahlejších akcií prebieha vďaka
podpore QI bez komplikácií
a centralizovane. Systém pomáha
s rozpočtovaním, previazaním
s procesmi, aplikáciami aj ostatnými
agendami, alokovaním zdrojov
(ľudia, materiály, stroje) alebo
vyhodnocovaním nákladov a výnosov.

Okrem možnosti zaznamenať postupy
a firemné know-how pomocou
popisov procesov má QI zabudovanú
aj podporu pre prácu s vedomosťami.
Tie sú naviazané na konkrétne
formuláre a vždy sú k dispozícii,
napríklad pri zaškoľovaní nového
zamestnanca aj občerstvení si
občasných činností.

DOSTUPNOSŤ INFORMÁCIÍ:
Dôležité dáta z QI máte neustále
po ruke aj v smartfóne alebo
tablete.

VÝHODY:
▪ Automatizácia procesov prispieva k produktívnejšiemu
a plynulejšiemu chodu spoločnosti.
▪ Vďaka prehľadu o projekte ľahšie dosiahnete jeho ciele.
▪ Všetci zamestnanci majú totožné a skutočne aktuálne
informácie.
▪ Centralizácia a vyhodnotenie dát zo všetkých častí
systému podporí strategické rozhodnutia aj riešenie
nepredvídateľných situácií.

Od Olomouckých tvarôžkov
po výrobu autobusov

SPRACOVANIE PLASTOV
VEĽKOOBCHOD
MALOOBCHOD

QI ponúka špecializované riešenia pre najrôznejšie odbory.
Zrenie tradičných Olomouckých tvarôžkov uriadi rovnako dobre
ako produkciu kyseliny hyalurónovej alebo výrobu autobusov.
Z našej partnerskej siete si vyberiete odborníka, ktorý rozumie
problematike vášho odboru a dokáže nastaviť systém na mieru
dopytovaným potrebám, procesom aj požiadavkám na rozvoj.

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
SERVIS A ÚDRŽBA

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

VÝKUP SUROVÍN

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

VODÁRENSTVO

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

ZDRAVOTNÍCTVO

CHEMICKÁ VÝROBA

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

ELEKTROTECHNIKA

TEXTILNÝ PRIEMYSEL

NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL

SKÚŠOBNÍCTVO
Viacej referencií nájdete na www.qi.sk.

Z MODULOV QI ZOSTAVÍME RIEŠENIE, KTORÉ BUDE ZODPOVEDAŤ
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Žiadané moduly

PROCESY
A WORKFLOW

Šablóny rutinných činností aj akcií
stačí pripraviť raz. QI pri spustení
procesu zabezpečí, aby sa informácie
a úlohy odovzdali realizátorom
v správnom čase a poradí.

PROJEKTY

V každej fáze projektu si ustrážite
stav jednotlivých úloh, využitie
kapacít strojov aj pracovných tímov
alebo rozpočet.

VÝHODY:

VÝHODY:

▪ zrýchlenie práce na projektoch a zákazkách,
▪ jednoduchý a jasne definovaný postup pre schvaľovanie dokumentov,
▪ automatické generovanie akcií z procesov (napríklad pravidelné
porady, projekty aj so štruktúrou a potrebným tímom),
▪ prehľadné grafické zobrazenie procesného diagramu.

▪ previazanosť s dátami z celého systému,
▪ alokovanie všetkých zdrojov týkajúcich sa konkrétneho projektu,
▪ spoľahlivé vyhodnotenie nákladov a výnosov,
▪ prehľad odkiaľkoľvek vďaka synchronizácii s mobilnými
zariadeniami.

DMS

(Document Management
System)

Zautomatizuje obeh všetkých typov
dokumentov v spoločnosti a postará
sa o nich v akejkoľvek fáze, teda od
ich vzniku alebo vstupu do firmy cez
spracovanie a schvaľovanie až po
archiváciu.

PERSONALISTIKA
A DOCHÁDZKA

Získate kompletné údaje
o odpracovanej dobe, nadčasoch,
príplatkoch a pohotovostiach všetkých
zamestnancov. Napojenie na
dochádzkové terminály umožňuje
pohľad na skutočne aktuálne dáta aj
ich precízne a automatizované
spracovanie.

VÝHODY:

VÝHODY:

▪ jednotné úložiská dostupné prostredníctvom QI,
▪ zamedzenie straty dokumentov a ľahká dohľadateľnosť,
▪ sledovanie verzií.

▪ komfortné schvaľovanie a vyhodnocovanie dochádzky nadriadenými,
▪ možnosť vzdialeného prístupu,
▪ dochádzkové dáta v reálnom čase,
▪ väzba s ďalšími agendami v QI (napríklad porovnanie
s pracovnými výkazmi, podkladmi pre mzdy).

SKLADY A WMS
(Warehouse
Management System)

Pokryjú všetko, čo sa týka skladového
hospodárstva a s ním súvisiacich
procesov. Umožňujú prácu s mobilnými
terminálmi s využitím čiarových, QR
a ďalších kódov.

BI

(Business Intelligence)

Z dát získava konkrétne odpovede.
Informácie dokáže nielen triediť
a filtrovať, ale aj dávať do súvislostí.

VÝHODY:

VÝHODY:

▪
▪
▪
▪

▪ interpretácia ukazovateľov a dát z celého systému,
▪ jednoduchšie odhalenie rizikových miest firmy,
▪ vždy dostupné prehľady aj zo smart zariadení.

automatizácia aj zrýchlenie skladových operácií,
možnosť operatívneho riadenia a on-line inventúr,
presné informácie o stave skladu, a to aj na diaľku priamo z QI,
optimalizácia trás a minimalizácia chýb obsluhy.

PLÁNOVANIE
VÝROBY A APS

(Advanced Planning and
Scheduling)

Optimálne rozplánuje výrobné
operácie v čase s ohľadom na
kapacity a dostupnosť materiálov.
Aby prisľúbené termíny objednávok
zodpovedali realite, systém zohľadní
pre každý termín kľúčové údaje.

VÝHODY:
▪
▪
▪
▪

efektívne využitie dostupných kapacít vo výrobe,
reálne plnenie termínov,
optimalizované zásoby vďaka presným pokynom pre nákup,
simulácia plánu výroby a tvorba jeho rôznych variant.

Unikátne technológie
Dátové uloženie:
Jedinečnosť QI spočíva vo využití univerzálneho dátového
modelu reality. V objektovej databáze sú rovnakým spôsobom
uložené nielen užívateľské dáta, ale aj programové kódy
a systémová dokumentácia. Tento princíp umožňuje:
▪ vytvoriť jednotnú dátovú základňu zamedzujúcu vzniku
duplicít podnikových informácií,
▪ jednoducho distribuovať vývoj systému tak, aby sa na ňom
mohli podieľať naši špecializovaní partneri,
▪ jednoduchú realizáciu úprav na základe špecifických
potrieb našich zákazníkov,
▪ jednoduché vykonávanie jazykových aj legislatívnych
lokalizácií,
▪ on-line distribúciu a aplikáciu opráv bez reštartu systému.

Vývojový nástroj QI Builder:
▪ Jedná sa o vlastný aplikačný framework, ktorý umožňuje
vývoj a modifikáciu systému počas plnej prevádzky. Úpravy
a nové funkčnosti sú ihneď dostupné bez nutnosti prekladu
zdrojového kódu.
▪ Obsahuje interaktívny grafický nástroj, ktorým je možné
70 % štandardných úprav (dátové uloženie, prístupy k dátam,
obrazovkové formuláre, tlačové výstupy…) iba „naklikať“.
▪ Dáva možnosť, aby sa na vývoji jadra systému podieľali naši
vývojoví partneri.
▪ Zákazkové úpravy môžu vykonávať certifikovaní špecialisti
našich implementačných partnerov alebo IT pracovníci
zákazníka.

Viacvrstvová architektúra
klient/server:
▪ Každá vrstva môže využívať vlastné hardvérové
prostriedky, čím sa dá pomôcť navýšeniu výkonu.
▪ Bezpečnosť dát zabezpečuje ich priebežné kódovanie,
transakčné spracovanie a ďalšie kontrolné mechanizmy.

Prepojenie QI s vonkajším
svetom:
▪ internet konektor (webový prístup do systému),
▪ webové služby,
▪ mail konektor (vstavaný e-mailový klient),
▪ previazanosť s Googlom, Microsoft Exchangom a Outlookom,
▪ eConnet.dll (pre napojenie cudzích softvérov),
▪ možnosť mapovania a prístupu do externých dátových
zdrojov (databázou iných aplikácií).

Vícejazyčnost:
Texty užívateľského rozhrania a ich preklady do rôznych
jazykov sú uložené priamo v databáze QI, nie sú teda potrebné
špeciálne jazykové knihovne. Vďaka tomu možno pridávať
ďalšie jazyky a lokalizovať ich priamo v systéme.

QI staviame na osvedčených
technológiách:

