
Obchodná jednotka Konfigurátor výrobkov informačného 
systému QI rešpektuje jedinečnosť každej zákazníckej 
požiadavky – tovar prispôsobuje presne podľa priania 
klientov. Zároveň je plne využiteľná smerom do firmy, 
obchod aj výroba majú k dispozícii kompletné informácie 
o produkte. Všetci teda pracujú s totožnými dátami. 
Komplexnosť pokrytia daného riešenia stavia informačný 
systém QI na popredné miesto IT trhu.

OBCHODNÁ JEDNOTKA

KONFIGURÁTOR 
VÝROBKOV

Pohodlný nákup pre vašich 
zákazníkov

Plynulé odovzdanie informácií 
o produkte z obchodnej do 
výrobnej roviny

Menej reklamácií

Úspora času aj nákladov

Pre koho je vhodný?
Výrobným a montážnym spoločnostiam, ktoré pomocou obchodnej konfigurácie 
riešia obsah zákazkovo modifikovateľného tovaru. Funkčnosť je vhodná aj pre 
konfiguráciu dodávaných služieb, kde tvorí dokumentáciu obsahu výsledného 
produktu a zostavuje jeho cenu.

Pomôže konkrétne:
 ■ obchodnému oddeleniu v oblasti ponúk a objednávok;
 ■ úseku technickej prípravy, kde poskytuje presné podklady pre výrobu; 
 ■ zákazníkom s objednaním produktov podľa ich požiadaviek.



Prečo sa 
Konfi gurátor 
výrobkov vyplatí?
➊ Poskytuje jednotné dáta pre všetky oddelenia: 
zefektívnenie práce obchodu, automatizácia 
procesu zadania produktu do výroby.

▪ Konfi gurátor výrobkov parametre objednávky 
prenesie ďalej do fi rmy. Obsah produktu 
môže vytvoriť aj predajca, pričom rovnako ako 
zákazník ihneď pozná cenu.
▪ Obchodníci získajú presné informácie do 
ponúk, objednávok a ďalších nadväzujúcich 
dokumentov. QI cenu automaticky aktualizuje 
v závislosti na vybraných komponentoch. 
Pokiaľ klient objednáva službu, konečná čiastka 
sa nepreberá z klasickej cenotvorby, ale ju 
vypočíta systém.
▪ Vlastnosti produktu sa prepíšu do výrobnej 
dokumentácie. Výsledná konfi gurácia 
vyvolá defi nované zmeny v kusovníku alebo 
technologickom postupe. Medzi hodnotami 
jednotlivých parametrov je možné tvoriť 
závislosti, ktoré dynamicky obmedzujú 
dostupné štandardné postupy a nastavujú nový 
ako východzí.
▪ Konfi gurácia je súčasne použiteľná ako 
dokumentácia obsahu hotového výrobku.

➋ Zabezpečí pohodlný nákup: prispôsobenie 
výrobku či služby nárokom klienta.

▪ Zákazník zvolí základný produkt, ktorý 
v nasledujúcich krokoch môže špecifi kovať 
podľa svojich potrieb – napríklad určí 
farbu, hmotnosť a rozmery alebo vyberie 
komponenty.

➌ Redukuje vznik chybovosti aj reklamácií: 
úspora času aj fi nančných nákladov a upresnenie 
termínov dodania.

▪ Všetci pracovníci majú prístup k aktuálnemu 
obsahu produktu – táto informovanosť 
a centralizácia dát zamedzuje chybám.

➍ Udrží know-how: lepšia a rýchlejšia adaptácia 
na nepredvídateľné situácie v rámci 
zastupiteľnosti a poriadok v dokumentácii.

▪ Vlastná defi nícia umožňuje uchovávať 
technické know-how spoločnosti, ktoré sa 
stáva menej závislé na zamestnancoch. Vďaka 
tomu môžete klásť menšie nároky na ich 
odbornú a technickú znalosť.
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Viacej informácií získate u svojho 
implementačného partnera alebo sa 
opýtajte priamo nás na e-maile
obchod@qi.sk.


