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Prispôsobiv% systém 
s dlhodob%mi prínosmi
QI viac ako 20 rokov pomáha spolo!nostiam efektívnej"ie 
plánova#, zlep"ova# v$kon, pri úspore nákladov a zní%ení 
podnikate&ského rizika. Tento komplexn$ !esk$ systém ponúka   
viac ako 30 modulov zameran$ch na najrôznej"ie firemné agendy 
a úseky. Vy potom  vyu%ijete iba to, !o sa hodí pre va"e 
podnikanie. A to doslova, preto%e QI sa prispôsobí vä!"ine 
odborov. Jeho nasadenie je konkuren!nou v$hodou v mal$ch, 
stredn$ch aj ve&k$ch firmách a otvára príle%itosti pre 'al"í rozvoj.

S QI pracuje ka%d$ de( cca 35 000 u%ívate&ov, ktor$m v$razne 
u&ah!uje prácu.

V &om je unikátne?

Ide o bezpe&nú investíciu
QI je !asovo rezistentné, neustále ho vyvíjame a aktualizujeme. 
Podporí vás bez limitov tak dlho, ako budete chcie#. Toto 
prispieva k nízkemu TCO (Total Cost of Ownership), náklady 
na jeho obstaranie a prevádzku sa v dlhodobom horizonte 
rozlo%ia. Trvalos# systému zabezpe!ujú:

Elasticita: Pokia& va"a firma rastie, QI doká%e tento v$voj 
kopírova#. Prispôsobí sa rozsahom funk!ností aj po!tom 
licencií pre u%ívate&a (a t$m pádom aj cenou).

Flexibilita: Akúko&vek funkciu upravíme presne pod&a va"ich 
predstáv. Mo%nos#ou je aj tvorba a zavedenie celkom nov$ch 
aplikácií.

Stabilné zázemie produktu: QI vyvíja !eská firma QI GROUP 
s viac ako dvadsa#ro!nou tradíciou. Na Slovensku pôsobí viac 
ako 15 rokov dcérska spolo!nos# QI GROUP SLOVAKIA, ktorá 
poskytuje systém aj na tunaj"om trhu. Spolu máme za sebou 
cca 1 300 implementácií z rôznych odborov.

Silná partnerská sie#: Spolupracujeme s takmer 40 skúsen$mi 
slovensk$mi aj !esk$mi firmami, ktoré sa starajú o zavádzanie 
systému a následnú podporu pri jeho prevádzke. Partneri sú 
odborovo "pecializovaní – nájdete medzi nimi certifikovan$ch 
odborníkov na v"etky poskytované odvetvia. Celá sie# kooperuje 
a zdie&a know-how aj kapacity, nie ste preto závislí na jednom 
subjekte. V'aka aktívnej komunikácii partnerov so zákazníkmi 
systém odrá%a po%iadavky spojené so sú!asn$mi potrebami 
a dianím.

V%dy aktuálna slovenská a !eská legislatíva: Zmeny v zákonoch 
starostlivo sledujeme a bezodkladne prená"ame do systému, 
kde sú naviazané na súvisiace procesy.

Tieto firmy rastú s QI viac ako 10 rokov:

Je komplexné

QI pokr$va v"etky firemné oblasti. Plne zah)(a napríklad ERP, 
CRM, DMS, WMS, APS, BI, HRM, e-shop alebo dochádzku. 
V"etko je centralizované a informa!ne úzko prepojené.

V"HODY:

 * Získavate istotu „jedinej pravdy“, pri ktorej sa v$razne 
zni%uje chybovos#.

 * QI podáva reálny obraz o finan!nej kondícii celého podniku.
 * Nemusíte zaobstaráva# iné systémy ani aplikácie: 

u"etríte peniaze a zamedzíte #a%kostiam pri zliepaní 
rôznych so+vérov.

 * V'aka jednotnému princípu ovládania odpadá 
pre"ko&ovanie zamestnancov na prácu s 'al"ími 
systémami.

 * Ucelená dátová základ(a zabezpe!uje jednoduché 
nastavenie a riadenie prístupov pre v"etk$ch u%ívate&ov.

Zabezpe&í spojenie s okolit%m 
svetom

QI funguje na báze SOA (Service Oriented Architecture), 
preto ponúka "iroké mo%nosti komunikácie s rôznymi 
subjektami – napríklad s úradmi, obchodn$mi partnermi, 
dodávate&mi, zákazníkmi !i bankami. K interakcii napomáhajú:

Modul QI Shop: Plne pracuje s dátami z QI. Zmeny, ktoré 
v systéme vykonáte, sa automaticky prepí"u do internetového 
obchodu. Objednávky z QI Shopu zase vstupujú do QI, kde sa 
"tandardn$m spôsobom spracujú.

Modul QI Helpdesk: Umo%(uje sledova# cestu klientskej 
po%iadavky od jej zadania a% po vybavenie a vyhodnotenie 
spätnej väzby.

Modul E-komunikácia: Priamo z QI hromadne oslovíte 
zákazníkov pomocou SMS a e-mailov. Naj!astej"ie vyu%itie je 
zasielanie upomienok, vyú!tovanie alebo upozornenie 
o plánovan$ch odstávkach slu%ieb. QI tie% prostredníctvom 
formátov ISDOC a EDI komunikuje s informa!n$mi systémami 
obchodn$ch partnerov a je napojené na dátovú schránku. 

Modul QI Portál: Pomáha so správou webov$ch stránok. 
Priamo zo systému je mo%né modifikova# firemn$ web aj blog.

Nadväznos# na 'al"ie zdroje: QI bez problémov pripojíte na 
externé nástroje (napríklad CAD/CAM systémy) a úzko 
"pecializované odborové aplikácie alebo portály, napríklad 
databázu Finstat (finan!né a právne dáta o firmách).

V"HODY:

 * V"etku elektronickú komunikáciu riadite z jediného 
miesta, !o v$razne redukuje prechmaty a chyby.

 * Zní%ite v$davky za tla!, papier, po"tovné a 'al"ie 
poplatky, napríklad za samostatn$ internetov$ obchod.

 * V rámci systému aj pri napojení na cudzie aplikácie 
a "pecializované so+véry nie je nutné opätovné vkladanie 
dát, t$m zamedzíte ich zdvojeniu.



PODNIKOVÉ DÁTA

PROCESNÉ RIADENIE:

Umo%(uje priamo v systéme 
popisova# a aktualizova# procesy 
spolo!nosti, !ím zabezpe!uje 
uchovávanie firemného know-how. 
Na základe tohto podchytenia je 
potom mo%né po spustení konkrétneho 
procesu postupne generova# úlohy 
&u'om, ktorí sa na jeho realizácii 
podie&ajú (takzvané workflow).

PROJEKTOVÉ RIADENIE:

Plánovanie aj riadenie v"etk$ch 
rozsiahlej"ích akcií prebieha v'aka 
podpore QI bez komplikácií 
a centralizovane. Systém pomáha 
s rozpo!tovaním, previazaním 
s procesmi, aplikáciami aj ostatn$mi 
agendami, alokovaním zdrojov 
(&udia, materiály, stroje) alebo 
vyhodnocovaním nákladov a v$nosov.

NÁSTROJE PRE OPERATÍVNE 
RIADENIE: 

Ka%dodenn$ pracovn$ %ivot celej 
spolo!nosti u&ah!ia a skoordinujú 
najrôznej"ie QI aplikácie, ktoré 
majú priamy vplyv na správu porád, 
úloh, kalendárov, poznámok a 'al"ích 
funkcií pre efektívnej"ie zvládnutie 
operatívy. Niektoré dáta mo%no 
prená"a# do kancelárskych nástrojov 
Google alebo Microso+ Exchange 
a Outlook. V"etko je prepojené 
s projektami a procesmi.

ZACHYTENIE VEDOMOSTÍ 
A METODIKY: 

Okrem mo%nosti zaznamena# postupy 
a firemné know-how pomocou 
popisov procesov má QI zabudovanú 
aj podporu pre prácu s vedomos#ami. 
Tie sú naviazané na konkrétne 
formuláre a v%dy sú k dispozícii, 
napríklad pri za"ko&ovaní nového 
zamestnanca aj ob!erstvení si 
ob!asn$ch !inností.

V"HODY:

 * Automatizácia procesov prispieva k produktívnej"iemu 
a plynulej"iemu chodu spolo!nosti.

 * V'aka preh&adu o projekte &ah"ie dosiahnete jeho ciele.
 * V"etci zamestnanci majú toto%né a skuto!ne aktuálne 

informácie.
 * Centralizácia a vyhodnotenie dát zo v"etk$ch !astí 

systému podporí strategické rozhodnutia aj rie"enie 
nepredvídate&n$ch situácií.

DOSTUPNOS$ INFORMÁCIÍ:

Dôle%ité dáta z QI máte neustále 
po ruke aj v smartfóne alebo 
tablete.

Riadi celú spolo&nos'

QI vstrebáva, spracováva a vyhodnocuje v"etky informácie 
súvisiace s chodom firmy a vyu%íva ich na optimalizáciu prevádzky.
Ako to funguje?



SYSTÉMOVÉ 
FUNKCIE

QI BUILDER

QI PLATFORMA

E(KOMUNIKÁCIA 

QI PORTÁL

QI MOBILE

PREDAJ A NÁKUP

CRM 
A MARKETING

OBCHOD A CRM

QI SHOP

POKLADNI!N" 
PREDAJ

SKLADY A WMS

ORGANIZÁCIA 
A RIADENIE

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁDZKA

RIADENIE FIRMY

PROCESY 
A WORKFLOW

DMS

PROJEKTY

PLÁNOVANIE 
V"ROBY A APS

TPV 
A KALKULÁCIE

V"ROBA

RIADENIE V"ROBY

NÁRADIE

KVALITA

MZDY

FINANCIE

EKONOMIKA

MAJETOK

Ú!TOVNÍCTVO

BI

QI HELPDESK

SERVIS A ÚDR#BA

SLU#BY

SPRÁVA 
NEHNUTE)NOSTÍ

DOPRAVA

*PECIALIZOVANÉ 
MODULY

POTRAVINÁRSTVO

VODÁRENSTVO

Z MODULOV QI ZOSTAVÍME RIE*ENIE, KTORÉ BUDE ZODPOVEDA$ 
POTREBÁM VA*EJ SPOLO!NOSTI

Od Olomouck%ch tvarô+kov 
po v%robu autobusov
QI ponúka "pecializované rie"enia pre najrôznej"ie odbory. 
Zrenie tradi!n$ch Olomouck$ch tvarô%kov uriadi rovnako dobre 
ako produkciu kyseliny hyalurónovej alebo v$robu autobusov. 
Z na"ej partnerskej siete si vyberiete odborníka, ktor$ rozumie 
problematike vá"ho odboru a doká%e nastavi# systém na mieru 
dopytovan$m potrebám, procesom aj po%iadavkám na rozvoj.

AUTOMOBILOV, PRIEMYSEL

STROJÁRSKY PRIEMYSEL

POTRAVINÁRSKY PRIEMYSEL

CHEMICKÁ V,ROBA

ELEKTROTECHNIKA

NÁBYTKÁRSKY PRIEMYSEL

SPRACOVANIE PLASTOV

VE-KOOBCHOD

MALOOBCHOD

Ú.TOVNÍCKE SLU/BY

PROJEKTOV, MANA/MENT

SERVIS A ÚDR/BA

V,KUP SUROVÍN

VODÁRENSTVO

ZDRAVOTNÍCTVO

SPRÁVA NEHNUTE-NOSTÍ

TEXTILN, PRIEMYSEL

SKÚ0OBNÍCTVO

Viacej referencií nájdete na www.qi.sk.



PROCESY 
A WORKFLOW

0ablóny rutinn$ch !inností aj akcií 
sta!í pripravi# raz. QI pri spustení 
procesu zabezpe!í, aby sa informácie 
a úlohy odovzdali realizátorom 
v správnom !ase a poradí.

V"HODY:

 * zr$chlenie práce na projektoch a zákazkách, 
 * jednoduch$ a jasne definovan$ postup pre schva&ovanie dokumentov,
 * automatické generovanie akcií z procesov (napríklad pravidelné 

porady, projekty aj so "truktúrou a potrebn$m tímom),
 * preh&adné grafické zobrazenie procesného diagramu.

#iadané moduly

PERSONALISTIKA 
A DOCHÁDZKA

Získate kompletné údaje 
o odpracovanej dobe, nad!asoch, 
príplatkoch a pohotovostiach v"etk$ch 
zamestnancov. Napojenie na 
dochádzkové terminály umo%(uje 
poh&ad na skuto!ne aktuálne dáta aj 
ich precízne a automatizované 
spracovanie.

V"HODY:

 * komfortné schva&ovanie a vyhodnocovanie dochádzky nadriaden$mi,
 * mo%nos# vzdialeného prístupu,
 * dochádzkové dáta v reálnom !ase,
 * väzba s 'al"ími agendami v QI (napríklad porovnanie 

s pracovn$mi v$kazmi, podkladmi pre mzdy).

PROJEKTY

V ka%dej fáze projektu si ustrá%ite 
stav jednotliv$ch úloh, vyu%itie 
kapacít strojov aj pracovn$ch tímov 
alebo rozpo!et.

V"HODY:

 * previazanos# s dátami z celého systému,
 * alokovanie v"etk$ch zdrojov t$kajúcich sa konkrétneho projektu,
 * spo&ahlivé vyhodnotenie nákladov a v$nosov,
 * preh&ad odkia&ko&vek v'aka synchronizácii s mobiln$mi 

zariadeniami.

SKLADY A WMS 
(Warehouse 

Management System)

Pokryjú v"etko, !o sa t$ka skladového 
hospodárstva a s ním súvisiacich 
procesov. Umo%(ujú prácu s mobiln$mi 
terminálmi s vyu%itím !iarov$ch, QR 
a 'al"ích kódov.

V"HODY:

 * automatizácia aj zr$chlenie skladov$ch operácií,
 * mo%nos# operatívneho riadenia a on-line inventúr,
 * presné informácie o stave skladu, a to aj na dia&ku priamo z QI,
 * optimalizácia trás a minimalizácia ch$b obsluhy.

DMS
(Document Management 

System)

Zautomatizuje obeh v"etk$ch typov 
dokumentov v spolo!nosti a postará 
sa o nich v akejko&vek fáze, teda od 
ich vzniku alebo vstupu do firmy cez 
spracovanie a schva&ovanie a% po 
archiváciu.

V"HODY:

 * jednotné úlo%iská dostupné prostredníctvom QI,
 * zamedzenie straty dokumentov a &ahká doh&adate&nos#,
 * sledovanie verzií.

BI
(Business Intelligence)

Z dát získava konkrétne odpovede. 
Informácie doká%e nielen triedi# 
a filtrova#, ale aj dáva# do súvislostí.

V"HODY:

 * interpretácia ukazovate&ov a dát z celého systému,
 * jednoduch"ie odhalenie rizikov$ch miest firmy,
 * v%dy dostupné preh&ady aj zo smart zariadení.

PLÁNOVANIE 
V"ROBY A APS

(Advanced Planning and 
Scheduling)

Optimálne rozplánuje v$robné 
operácie v !ase s oh&adom na 
kapacity a dostupnos# materiálov. 
Aby pris&úbené termíny objednávok 
zodpovedali realite, systém zoh&adní 
pre ka%d$ termín k&ú!ové údaje.

V"HODY:

 * efektívne vyu%itie dostupn$ch kapacít vo v$robe,
 * reálne plnenie termínov,
 * optimalizované zásoby v'aka presn$m pokynom pre nákup,
 * simulácia plánu v$roby a tvorba jeho rôznych variant.



Unikátne technológie

Dátové ulo+enie:
Jedine!nos# QI spo!íva vo vyu%ití univerzálneho dátového 
modelu reality. V objektovej databáze sú rovnak$m spôsobom 
ulo%ené nielen u%ívate&ské dáta, ale aj programové kódy 
a systémová dokumentácia. Tento princíp umo%(uje:

 * vytvori# jednotnú dátovú základ(u zamedzujúcu vzniku 
duplicít podnikov$ch informácií,

 * jednoducho distribuova# v$voj systému tak, aby sa na (om 
mohli podie&a# na"i "pecializovaní partneri,

 * jednoduchú realizáciu úprav na základe "pecifick$ch 
potrieb na"ich zákazníkov,

 * jednoduché vykonávanie jazykov$ch aj legislatívnych 
lokalizácií,

 * on-line distribúciu a aplikáciu opráv bez re"tartu systému.

V%vojov% nástroj QI Builder:
 * Jedná sa o vlastn$ aplika!n$ framework, ktor$ umo%(uje 

v$voj a modifikáciu systému po!as plnej prevádzky. Úpravy 
a nové funk!nosti sú ihne' dostupné bez nutnosti prekladu 
zdrojového kódu.

 * Obsahuje interaktívny grafick$ nástroj, ktor$m je mo%né 
70 % "tandardn$ch úprav (dátové ulo%enie, prístupy k dátam, 
obrazovkové formuláre, tla!ové v$stupy…) iba „naklika#“.

 * Dáva mo%nos#, aby sa na v$voji jadra systému podie&ali na"i 
v$vojoví partneri.

 * Zákazkové úpravy mô%u vykonáva# certifikovaní "pecialisti 
na"ich implementa!n$ch partnerov alebo IT pracovníci 
zákazníka.

Viacvrstvová architektúra 
klient/server:

 * Ka%dá vrstva mô%e vyu%íva# vlastné hardvérové 
prostriedky, !ím sa dá pomôc# nav$"eniu v$konu.

 * Bezpe!nos# dát zabezpe!uje ich priebe%né kódovanie, 
transak!né spracovanie a 'al"ie kontrolné mechanizmy.

Prepojenie QI s vonkaj,ím 
svetom:

 * internet konektor (webov$ prístup do systému),
 * webové slu%by,
 * mail konektor (vstavan$ e-mailov$ klient),
 * previazanos# s Googlom, Microsoft Exchangom a Outlookom,
 * eConnet.dll (pre napojenie cudzích softvérov),
 * mo%nos# mapovania a prístupu do extern$ch dátov$ch 

zdrojov (databázou in$ch aplikácií).

Vícejazy&nost:
Texty u%ívate&ského rozhrania a ich preklady do rôznych 
jazykov sú ulo%ené priamo v databáze QI, nie sú teda potrebné 
"peciálne jazykové knihovne. V'aka tomu mo%no pridáva# 
'al"ie jazyky a lokalizova# ich priamo v systéme.

QI staviame na osved&en%ch 
technológiách:


