
Obchodní jednotka Konfigurátor výrobků informačního 
systému QI respektuje jedinečnost každého zákaznického 
požadavku – zboží přizpůsobuje přesně podle přání klientů. 
Zároveň je plně využitelná směrem do firmy, obchod i výroba 
mají k dispozici kompletní informace o produktu. Všichni 
tak pracují s totožnými daty. Komplexnost pokrytí daného 
řešení staví informační systém QI na přední místo IT trhu.

OBCHODNÍ JEDNOTKA

KONFIGURÁTOR 
VÝROBKŮ

Pohodlný nákup pro vaše 
zákazníky

Plynulé předání informací 
o produktu z obchodní do 
výrobní roviny

Méně reklamací

Úspora času i nákladů

Komu se hodí?
Výrobním a montážním společnostem, které pomocí obchodní konfigurace řeší 
obsah zakázkově modifikovatelného zboží. Funkčnost je vhodná také pro konfiguraci 
dodávaných služeb, kde tvoří dokumentaci obsahu výsledného produktu 
a sestavuje jeho cenu.

Pomůže konkrétně:
 ■ obchodnímu oddělení v oblasti nabídek a objednávek;
 ■ úseku technické přípravy, kde poskytuje přesné podklady pro výrobu; 
 ■ zákazníkům s objednáním produktů podle jejich požadavků.



Proč se 
Konfi gurátor 
výrobků vyplatí?
➊ Poskytuje jednotná data pro všechna oddělení: 
zefektivnění práce obchodu, automatizace 
procesu zadání produktu do výroby.

▪ Konfi gurátor výrobků parametry objednávky 
přenese dál do fi rmy. Obsah produktu může 
vytvořit i prodejce, přičemž stejně jako 
zákazník ihned zná cenu.
▪ Obchodníci získají přesné informace do 
nabídek, objednávek a dalších návazných 
dokumentů. QI cenu automaticky aktualizuje 
v závislosti na vybraných komponentech. 
Pokud klient objednává službu, konečná částka 
není přebírána z klasické cenotvorby, ale je 
vypočtena systémem.
▪ Vlastnosti produktu se propíší do výrobní 
dokumentace. Výsledná konfi gurace 
vyvolá defi nované změny v kusovníku nebo 
technologickém postupu. Mezi hodnotami 
jednotlivých parametrů lze tvořit závislosti, 
které dynamicky omezují dostupné standardní 
postupy a nastavují nový jako výchozí.
▪ Konfi gurace je současně použitelná jako 
dokumentace obsahu hotového výrobku.

➋ Zajistí pohodlný nákup: přizpůsobení výrobku či 
služby nárokům klienta.

▪ Zákazník zvolí základní produkt, který 
v následujících krocích může specifi kovat podle 
svých potřeb – například určí barvu, hmotnost 
a rozměry nebo vybere komponenty.

➌ Redukuje vznik chybovosti i reklamací: úspora 
času i fi nančních nákladů a zpřesnění termínů 
dodání.

▪ Všichni pracovníci mají přístup k aktuálnímu 
obsahu produktu – tato informovanost 
a centralizace dat zamezuje chybám.

➍ Udrží know-how: lepší a rychlejší adaptace na 
nenadálé situace v rámci zastupitelnosti a pořádek 
v dokumentaci.

▪ Vlastní defi nice umožňuje uchovávat 
technické know-how společnosti, které se 
stává méně závislé na zaměstnancích. Díky 
tomu můžete klást menší nároky na jejich 
odbornou a technickou znalost.

TPV 
A KALKULACE

VÝROBA
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Více informací získáte u svého 
implementačního partnera nebo se 
zeptejte přímo nás na e-mailu
obchod@qi.cz.


