
PARTNER QI

Spoločnosť DC Concept ponúka svojim
partnerom stabilné zázemie, preverený
produkt a unikátne podmienky, ktoré 
vychádzajú z osvedčeného predajného 
modelu informačného systému QI.

DC Concept realizuje svoje obchodné 
aktivity prostredníctvom rozsiahlej 
partnerskej siete, sám sa venuje 
predovšetkým vývoju. Preto nekonkuruje 
spolupracujúcim fi rmám a zabezpečuje 
im skutočne rovnocenné podmienky aj 
podporu obchodných aktivít.

ČO VÁM
PARTNERSTVO PRINESIE

trvalé príjmy z licenčných poplatkov

pomoc pri realizácii riešenia QI u zákazníka

využitie Vašich programátorských kapacít 

možnosť tvorby vlastných riešení

partnera so stabilnou pozíciou na trhu, ktorý pod-
poruje ďalší rozvoj produktu aj partnerskej siete

podporu obchodných aktivít pri získavaní
nových zákazníkov

QI pre vlastné použitie vrátane vývojového
nástoja QI Builder

„
SPOJTE SA S QI
A DAJTE VÁŠMU
PODNIKANIU NOVÝ
ROZMER



AKO PARTNERSTVO FUNGUJE?

QI vďaka svojim 30 modulom obsiahne 
všetky podnikové procesy. Navyše zahŕňa 
nástroj pre projektové riadenie firiem. 
Taktiež podporuje firmy vo viac ako 40 
rôznorodých odboroch, zároveň sa vie 
prispôsobiť individuálnym potrebám 
zákazníkov.

QI je elastické, to znamená, že umožňuje 
kedykoľvek rozšíriť alebo zúžiť rozsah 
svojho riešenia – presne podľa potrieb 
užívateľov. Zákazník vždy platí licenčné 
poplatky, z ktorých partneri získavajú trvalé 
a pravidelné príjmy. Licencovaný je rozsah 
funkčností a počet súčasne pracujúcich 
užívateľov. 

PRODUKT 
A LICENČNÍ POLITIKA

Špecialisti z DC Conceptu Vám v začiatkoch 
pomôžu  – obchodné prípady novým 
partnerom odovzdávajú alebo odporúčajú.

DC Concept Vás ďalej podporí pri 
realizácii zákazky, zabezpečí dohľad pri 
implementácii a technickú podporu 
celého projektu. Taktiež Vám pomôže 
rozvíjať obchodné zručnosti a posilniť 
marketingové aktivity.

DC Concept ponúka partnerom 
certifikované školenia, ktoré podporia 
obchodníkov aj vývojárov, ako aj pravidelné 
workshopy. Súčasne sa organizujú školenia 
pre zákazníkov, tie predstavujú QI zo 
všetkých uhlov.

VZDELÁVANIE 
A ODBORNÁ PODPORA

Spolupráca s DC Conceptom prináša 
možnosť účasti na projektoch v rámci celej 
partnerskej siete. Pokiaľ nie sú zamestnanci 
Vašej firmy optimálne vyťažení, môžu sa 
podieľať na zákazkách ostatných partnerov.
Funguje to aj obrátene, v prípade, že 
kapacity chýbajú, podržia Vás kolegovia z 
partnerskej siete. 

V rámci spolupráce si partneri môžu zvoliť 
akúkoľvek oblasť a špecializovať sa na vývoj 
vlastných špecifických funkčností. Potom, 
ako novinka prejde certifikáciou, stane sa 
súčasťou QI a zaradí sa do predaja v celej 
partnerskej sieti.

SPOLUPRÁCA 
MEDZI PARTNERMI

MODULY QI

Systém QI je tvorený menšími aplikačnými 
celkami – modulmi, ktoré svojou funkčnos-
ťou pokrývajú jednotlivé procesy vo fi rme. 
Všetky moduly sú vzájomne prepojené, je 
však možné používať ich aj samostatne.

Moduly sa ďalej členia na obchodné jed-
notky, tie je možné ľubovoľne kombinovať. 
V prípade potreby môžete počas používa-
nia systému obchodné jednotky dopĺňať 
alebo naopak uberať a vytvoriť tak celkom 
unikátne riešenie presne zodpovedajúce 
požiadavkám zákazníka.

VÝHODY 
MODULOVÉHO RIEŠENIA

  minimalizuje obstarávacie náklady

  urýchľuje návratnosť investície

  rešpektuje rozvoj a rast vašej fi rmy

  nastavenie zodpovedá vašim požiadavkám

  maximálne prepája všetky časti systému

Z OBCHODNÝCH 
JEDNOTIEK QI 
ZLOŽÍME RIEŠENIE 
PRESNE PODĽA 
VAŠICH POTRIEB

FINANCIE

Financie QI pokrývajú všetky činnosti súvisiace s fi nančnými 
tokmi v organizácii. Modul zabezpečuje prácu s pokladni-
cami, spracovanie pohľadávok a záväzkov, ale aj komuni-
káciu s fi nančnými inštitúciami. Sleduje platobnú morálku 
obchodných partnerov a poskytuje celý rad fi nančných 
prehľadov. Samozrejmosťou je fi nančná nadväznosť 
na evidenciu DPH a ostatné súvisiace agendy.

MANAŽÉRSKE PREHĽADY

Aplikácia je určená najmä tým užívateľom, ktorí potrebujú 
vytvárať zložitejšie prehľady, grafy a štatistiky z dát v sys-
téme QI. Nástroj umožňuje analyzovať informácie od vyš-
ších celkov až po jednotlivé položky. QI spolupracuje s MS 
Excel a OLAP databázou, výsledky je možné prezentovať 
tiež prostredníctvom internetového prehliadača. 

ÚČTOVNÍCTVO

Účtovníctvo QI ponúka pohodlné spracovanie všetkých 
účtovných dokladov. Vytvára pevný vzťah medzi prvotným 
dokladom a jeho účtovným obrazom a zabezpečuje ich 
vzájomný súlad. Prácu uľahčujú predkontácie, defi nova-
teľné účtovné zostavy a nástroje pre podporu tuzemských 
a zahraničných účtovných štandardov. QI umožňuje 
vedenie účtovnej agendy aj cez vzdialený prístup, ktorý je 
vhodný najmä pre účtovné fi rmy.

MAJETOK

Modul ponúka komplexné spracovanie evidencie 
krátkodobého a dlhodobého majetku. Umožňuje výpočet 
a plánovanie odpisov, sleduje umiestnenie majetku 
a históriu zmien v kartách majetku. K dispozícii sú nástroje 
pre inventarizáciu majetku vrátane podpory čiarového kódu.

PERSONALISTIKA

Personalistika umožňuje evidovať personálne dáta 
zamestnancov a uchádzačov o prácu. Podporuje nábor 
zamestnancov, riadenie kariérneho rastu, plánovanie 
vzdelávania vrátane odhadu fi nančných nákladov. Mzdová 
personalistika úzko spolupracuje s modulom Mzdy.

MZDY

Modul podporuje činnosti spojené so spracovaním miezd. 
Všetky výpočty a kontroly sú v súlade s aktuálne platnou 
legislatívou. Systém automaticky upraví dáta z dochádzko-
vého systému, výkazov práce, úkolových lístkov apod. Zvláda 
aj komplikovanú agendu s rôznymi typmi pracovnoprávnych 
vzťahov a tarifnými skupinami. Obsahuje kompletnú históriu 
vyrátaných miezd. Zabezpečuje podklady pre výkazy pre 

poisťovne, úrady a aj podnikovú učtáreň formou vlastných 
a prednastavených tlačových zostáv a výkazov.

DOCHÁDZKA

Modul je vhodný pre každú fi rmu, ktorá potrebuje efektívne 
sledovať a vyhodnocovať dochádzku zamestnancov. Okrem 
iného umožňuje sledovať nadčasy s možnosťou prevodu 
do ďalších časových období a vypočítať časové a iné príplatky. 
Disponuje širokou škálou nastaviteľných parametrov a prístu-
pových práv. Dochádzka je integrálnou súčasťou QI, dodáva 
sa s najmodernejšími dochádzkovými terminálmi a môže sa 
využívať pre jednozmennú aj viaczmennú prevádzku.

E-MODULY

Komplex modulov umožňuje komunikáciu so zákazníkmi 
a partnermi prostredníctvom webovej prezentácie. Súčasťou 
E-modulov je internetový obchod QI Shop. QI Shop funguje 
ako objednávkový systém či katalóg pre odberateľov (B2B) 
aj ako internetový obchod pre koncových užívateľov (B2C). 
E-moduly spracujú aktuálne údaje zo systému QI pre webovú 
prezentáciu bez nutnosti prepisovania a ďalších úprav.

ŠPECIALIZOVANÉ MODULY

QI je využívané aj v odvetviach, ktoré vyžadujú tvorbu 
špecializovaných aplikácií. Tieto moduly rozširujú základné 
nástroje QI o funkcie potrebné iba pre vybrané odvetvie 
či odbor. Vznikajú na základe spolupráce so zákazníkmi, 
ktorí potrebujú podporiť aj špecializované činnosti. Vďaka 
týmto modulom pokrýva QI všetky procesy v odbore 
Vodárenstva, Správy priestorov, Servisu a údržby, Dopravy 
a špedície, Pokladničný predaj a ďalších 40 odboroch.
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Vodárenstva, Správy priestorov, Servisu a údržby, Dopravy 
a špedície, Pokladničný predaj a ďalších 40 odboroch.
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„Hlavným dôvodom, prečo sme sa 
rozhodli pre QI, bola rýchlejšia im-
plementácia orientovaná výhradne 
na potreby a záujmy zákazníkov. Po 
siedmich rokoch spolupráce musí-
me konštatovať, že pre spoločnosť 
JR Group bolo QI správne rozhod-
nutie.“

Jan Jochec
majiteľ spoločnosti 
JR Group, s. r. o.


