OBCHODNÍ JEDNOTKA

SYNCHRONIZACE
KALENDÁŘŮ, ÚKOLŮ,
KONTAKTŮ
S obchodní jednotkou informačního systému QI
Synchronizace kalendářů, úkolů, kontaktů nezapadnou ani
žádné nápady, ani naplánované aktivity nebo aktualizace
údajů: vše si můžete ihned poznamenat v nástrojích QI,
Google nebo Microsoft Exchange a Outlook. Data se mezi
systémem a vybranou aplikací automaticky oboustranně
přenáší. Vždy a všude tak budete mít k dispozici informace
v jejich nejnovější verzi.

Jednotné aktuální podklady
a informace

Komu se hodí?
Obchodní jednotka je přínosná pro všechny typy firem. Využijí ji zaměstnanci,
u kterých je time management a přehled klíčovou náplní práce.

Přehled nad aktivitami
i časovým plánem

Úspora času při aktualizaci
údajů a eliminace chybovosti

Požadavky klientů
a obchodních partnerů pod
dohledem

Pomůže konkrétně:
■ se zajištěním celkového pohledu na vlastní časový harmonogram. Plánování
porad či schůzek bude jednodušší a organizace projektů mnohem efektivnější;
■ při komunikaci s klienty, kdy lze ve vybraném formuláři v QI evidovat veškeré e-maily;
■ s aktualizací databáze kontaktů.

Proč se
Synchronizace
kalendářů, úkolů,
kontaktů vyplatí?
➊ Data budou aktuální a vždy po ruce: pohled na
projekt z různých stran a efektivnější plánování
kapacit.
▪ S obchodní jednotkou získáte přehled
o časovém plánu z několika nezávislých míst,
tedy kalendářů a formulářů s úkoly v QI,
Google nebo Microsoft Exchange a Outlook
(informační systém, webové prostředí,
e-mailový klient). Údaje podle možnosti
jednotlivých aplikací můžete sdílet se svým
týmem i dalšími kolegy či při spolupráci
mimo firmu. Všechny se propisují do chytrých
zařízení – v obraze proto zůstanete i mimo
kancelář.
▪ Organizační kalendář v QI umožňuje
propisovat informace z různých agend,
které v systému využíváte. Vše stačí zadat
jednou – například při založení účasti osoby
na akci se tato skutečnost do kalendáře
automaticky přenese, stejná návaznost
se týká dovolených a jiných nepřítomností
z docházkového modulu. Informace se propíší
i do kalendářů dalších aplikací.
➋ Zkoordinuje aktivity a ušetří čas i zmatky:
jistota jediné pravdy, při které se výrazně snižuje
chybovost.

aplikací, změna se propíše dál. Pokud například
zrušíte periodickou událost v Microsoft
Outlooku, dojde k odstranění celé série těchto
akcí v kalendáři QI. Výsledkem jsou sjednocené
informace.

QI PLATFORMA

➌ Zajistí pořádek v kontaktech: aktuální údaje
(jméno, adresa, e-mail, telefon) o zákaznících,
obchodních partnerech i zaměstnancích na
jednom místě.

SYSTÉMOVÉ
FUNKCE

▪ Vaši databázi kontaktů udržíte v perfektním
stavu takřka bez práce. Pokud se změní
například telefonní číslo obchodního partnera,
jednoduše ho přepíšete přímo v QI, údaj
se automaticky synchronizuje i na druhé
straně. V systému budou mít přístup ke
kontaktům i vaši kolegové. Databáze tak bude
stále aktuální pro všechny zaměstnance.
Aby nedocházelo k nekontrolovatelnému
propisování, je nutné kontakty k aktualizaci
označit.
➍ Archivuje vybranou komunikaci: přiřazení
e-mailů včetně příloh k akcím, osobám, obchodním
partnerům a dokladům v QI.
▪ Propojení systému s poštovním klientem
zaručí, že na komunikaci s obchodním
partnerem navážete přesně tam, kde jste
posledně skončili. Stačí zvolit konkrétní e-maily
a navázat je například na objednávku zboží.
Zákaznický požadavek tak nezapadne – bude
dobře viditelný přímo u klíčového dokumentu.

▪ Zadat, modifikovat nebo smazat – úkon stačí
provést jednou v jakékoliv ze zmiňovaných

„QI zcela změnilo přístup k práci a způsob
komunikace v naší společnosti. Centrální úložiště
pro e-mailovou komunikaci považujeme za jeden
z největších přínosů tohoto řešení.“

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

Ing. Jan Glössl, konzultant společnosti Digitalsys
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