
PARTNER QI

Společnost DC Concept nabízí svým 
partnerům stabilní zázemí, prověřený 
produkt a unikátní podmínky, které vychází 
z osvědčeného prodejního modelu 
informačního systému QI.

DC Concept realizuje své obchodní aktivity 
prostřednictvím rozsáhlé partnerské sítě, 
sám se věnuje především vývoji. Proto 
nekonkuruje spolupracujícím fi rmám a 
zabezpečuje jim skutečně rovnocenné 
podmínky i podporu obchodních aktivit.

CO VÁM
PARTNERSTVÍ PŘINESE

trvalé příjmy z licenčních poplatků

pomoc při realizaci řešení QI u zákazníka

využití Vašich programátorských kapacit 

možnost tvorby vlastních řešení

partnera se stabilní pozicí na trhu podporujícího 
další rozvoj produktu i partnerské sítě

podporu obchodních aktivit při získávání
nových zákazníků

QI pro vlastní použití včetně vývojového
nástoje QI Builder

„
SPOJTE SE S QI
A DEJTE VAŠEMU
PODNIKÁNÍ NOVÝ
ROZMĚR



JAK PARTNERSTVÍ FUNGUJE?

QI díky svým 30 modulům obsáhne veškeré 
podnikové procesy. Navíc zahrnuje nástroj 
pro projektové řízení firem. Také podporuje 
firmy ve více než 40 různorodých oborech, 
zároveň se umí přizpůsobit individuálním 
potřebám zákazníků.

QI je elastické, to znamená, že umožňuje 
rozsah svého řešení kdykoliv rozšířit, nebo 
zúžit – přesně podle potřeb uživatelů. 
Zákazník vždy platí licenční poplatky, ze 
kterých partneři získávají trvalé a pravidelné 
příjmy. Licencován je rozsah funkčností a 
počet současně pracujících uživatelů.

PRODUKT 
A LICENČNÍ POLITIKA

Specialisté z DC Conceptu Vám pomohou 
v začátcích – obchodní případy předávají 
nebo doporučují novým partnerům.

DC Concept Vás dále podpoří při realizaci 
zakázky, zajistí dohled při implementaci a 
technickou podporu celého projektu. Také 
Vám pomůže rozvíjet obchodní dovednosti 
a posílit marketingové aktivity.

DC Concept partnerům nabízí certifikovaná 
školení, která podpoří obchodníky 
i vývojáře, a pravidelné workshopy.  
Současně jsou organizována školení pro 
zákazníky, ta QI představují ze všech úhlů.

VZDĚLÁVÁNÍ 
A ODBORNÁ PODPORA

Spolupráce s DC Conceptem přináší 
možnost účasti na projektech v rámci celé 
partnerské sítě. Pokud nejsou zaměstnanci 
Vaší firmy optimálně vytíženi, mohou se 
podílet na zakázkách ostatních partnerů. 
Funguje to i obráceně, v případě, že 
kapacity chybí, Vás podrží kolegové z 
partnerské sítě. 

V rámci spolupráce si partneři mohou zvolit 
jakoukoliv oblast a specializovat se na vývoj 
vlastních specifických funkčností. Potom, 
co novinka projde certifikací, se stane 
součástí QI a je zařazena do prodeje v celé 
partnerské síti.

SPOLUPRÁCE 
MEZI PARTNERY

MODULY QI

Systém QI je tvořen menšími aplikačními 
celky – moduly, které svojí funkčností po-
krývají jednotlivé procesy ve fi rmě. Všechny 
moduly jsou vzájemně propojeny, ale je 
možné používat je i samostatně. 

Moduly se dále člení na obchodní jednotky, 
které je možné libovolně kombinovat. 
V případě potřeby lze v průběhu používání 
systému obchodní jednotky doplňovat 
nebo je naopak ubírat a vytvořit tak zcela 
unikátní řešení přesně odpovídající poža-
davkům zákazníka.

VÝHODY 
MODULOVÉHO ŘEŠENÍ

  minimalizuje náklady na pořízení

  urychluje návratnost investice

  respektuje rozvoj a růst vaší fi rmy

  nastavení odpovídá vašim požadavkům

  maximálně propojuje všechny části systému

Z OBCHODNÍCH 
JEDNOTEK QI 
SLOŽÍME ŘEŠENÍ 
PŘESNĚ PODLE 
VAŠICH POTŘEB

FINANCE

Finance v QI pokrývají veškeré činnosti související s fi nanč-
ními toky v organizaci. Modul zajišťuje práci s pokladnami, 
zpracování pohledávek a závazků i komunikaci s fi nančními 
institucemi. Sleduje platební morálku obchodních partnerů 
a poskytuje řadu fi nančních přehledů. Samozřejmá je 
návaznost na evidenci DPH a ostatní související agendy.

MANAŽERSKÉ PŘEHLEDY

Aplikace je určena zejména těm uživatelům, kteří potřebují 
vytvářet složitější přehledy, grafy a statistiky z dat v systému 
QI. Nástroj umožňuje analyzovat informace od vyšších 
celků až po jednotlivé položky. QI spolupracuje s MS Excel 
a OLAP databází, výsledky je možné prezentovat také 
prostřednictvím internetového prohlížeče. 

ÚČETNICTVÍ

Účetnictví QI nabízí pohodlné zpracování veškerých účet-
ních dokladů. Vytváří pevný vztah mezi prvotním dokladem 
a jeho účetním obrazem a zajišťuje jejich vzájemný soulad. 
Práci usnadňují předkontace, defi novatelné účetní sestavy 
i nástroje pro podporu tuzemských i zahraničních účetních 
standardů. QI umožňuje vedení účetní agendy i přes 
vzdálený přístup, který je vhodný zejména pro účetní fi rmy.

MAJETEK

Modul nabízí komplexní zpracování veškeré evidence 
krátkodobého i dlouhodobého majetku. Umožňuje výpočet 
a plánování odpisů, sleduje umístění majetku i historii změn 
v kartách majetku. K dispozici jsou i nástroje pro inventari-
zaci majetku včetně podpory čárového kódu.

PERSONALISTIKA

Personalistika umožňuje evidovat personální data zaměst-
nanců a uchazečů o práci. Podporuje nábor zaměstnanců, 
řízení kariérního růstu, plánování vzdělávání včetně odhadu 
fi nančních nákladů. Mzdová personalistika úzce spolupra-
cuje s modulem Mzdy.

MZDY

Modul podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním 
mezd. Veškeré výpočty a kontroly jsou v souladu s aktuálně 
platnou legislativou. Systém automaticky upraví data 
z docházkového systému, výkazů práce, úkolových lístků 
apod. Zvládá i komplikovanou agendu s různými typy 
pracovněprávních vztahů a tarifními skupinami. Obsahuje 

kompletní historii spočtených mezd. Zabezpečuje vykazo-
vání pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu formou 
vlastních i přednastavených tiskových sestav a výkazů. 

DOCHÁZKA

Modul je vhodný pro každou fi rmu, která potřebuje 
efektivně sledovat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců. 
Umožňuje mimo jiné sledovat přesčasy s možností převodu 
do dalších časových období a vypočítat časové i jiné 
příplatky. Disponuje širokou škálou nastavitelných parame-
trů a přístupových práv. Docházka je integrální součástí QI, 
dodává se s nejmodernějšími docházkovými terminály a je 
možné ji použít pro jednosměnný i vícesměnný provoz.

E-MODULY

Komplex modulů umožňuje komunikovat se zákazníky 
a partnery prostřednictvím webové prezentace. Součástí 
E-modulů je internetový obchod QI Shop. QI Shop funguje 
jako objednávkový systém či katalog pro odběratele (B2B) 
i jako internetový obchod pro koncové uživatele (B2C). 
E-moduly zpracují aktuální údaje ze systému QI pro webo-
vou prezentaci bez nutnosti přepisování a dalších úprav. 

SPECIALIZOVANÉ MODULY

QI je využíváno i v oborech, které vyžadují tvorbu specia-
lizovaných aplikací. Tyto moduly rozšiřují základní nástroje 
QI o funkce, které jsou potřebné pouze pro vybraný obor. 
Vznikají na základě spolupráce se zákazníky, kteří potřebují 
podpořit i specializované podnikové činnosti. Díky těmto 
modulům pokrývá QI všechny procesy v oboru Vodárenství, 
Správy prostor, Servisu a údržby, Dopravy a spedice 
a dalších 40 oborech.
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modulům pokrývá QI všechny procesy v oboru Vodárenství, 
Správy prostor, Servisu a údržby, Dopravy a spedice 
a dalších 40 oborech.
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„Již první školení kolegů vývojářů 
ze strany QI bylo připraveno nato-
lik kvalitně a bylo pro nás takovým 
přínosem, že jsme se okamžitě 
mohli vrhnout na prodej QI.“

Petr Lichtenberg
marketingový ředitel 
Kaiser Data s. r. o.

„S QI spolupracujeme přes deset let a za 
tuto dobu jsme se několikrát přesvědčili 
o tom, že jsme se vydali tou správnou 
cestou. Rosteme my i naši zákazníci.“

Lubomír Čuma
jednatel společnosti 
M.I.S.S., spol. s r. o.


