
S obchodnou jednotkou informačného systému QI 
Synchronizácia kalendárov, úloh, kontaktov nezapadnú ani 
žiadne nápady, ani naplánované aktivity alebo aktualizácie 
údajov: všetko si môžete ihneď poznamenať v nástrojoch 
QI, Google alebo Microsoft Exchange a Outlook. Dáta 
sa medzi systémom a vybranou aplikáciou automaticky 
obojstranne prenášajú. Takto budete mať vždy a všade 
k dispozícii informácie v ich najnovšej verzii.

OBCHODNÁ JEDNOTKA
SYNCHRONIZÁCIA 
KALENDÁROV, ÚLOH, 
KONTAKTOV

Jednotné aktuálne podklady 
a informácie 

Prehľad o aktivitách 
a časovom pláne 

Úspora času pri aktualizácii 
údajov a eliminácia chybovosti

Požiadavky klientov 
a obchodných partnerov pod 
dohľadom

Pre koho je vhodná?
Obchodná jednotka je prínosná pre všetky typy firiem. Využijú ju zamestnanci, pre 
ktorých je time management a prehľad kľúčovou náplňou práce.

Pomôže konkrétne:
 ■ so zabezpečením celkového pohľadu na vlastný časový harmonogram. 

Plánovanie porád či stretnutí bude jednoduchšie a organizácia projektov omnoho 
efektívnejšia; 

 ■ pri komunikácii s klientami, kedy možno vo vybranom formulári v QI evidovať 
všetku e-mailovú komunikáciu;

 ■ s aktualizáciou databázy kontaktov.



Prečo sa 
Synchronizácia 
kalendárov, úloh, 
kontaktov vyplatí?
➊ Dáta budú aktuálne a vždy po ruke: pohľad na 
projekt z rôznych strán a efektívnejšie plánovanie 
kapacít. 

 ▪ S obchodnou jednotkou získate prehľad 
o časovom pláne z niekoľkých nezávislých 
miest, teda kalendárov a formulárov s úlohami 
v QI, Google alebo Microsoft Exchange 
a Outlook (informačný systém, webové 
prostredie, e-mailový klient). Údaje podľa 
možnosti jednotlivých aplikácií môžete zdieľať 
so svojím tímom aj ďalšími kolegami, či pri 
spolupráci mimo firmy. Všetky sa prepisujú do 
smart zariadení – v obraze preto zostanete aj 
mimo kanceláriu.

 ▪ Organizačný kalendár v QI umožňuje 
prepisovať informácie z rôznych agend, ktoré 
v systéme využívate. Všetko stačí zadať 
raz – napríklad pri založení účasti osoby 
na akcii sa táto skutočnosť do kalendára 
automaticky prenesie, rovnaká nadväznosť 
sa týka dovoleniek a iných neprítomností 
z dochádzkového modulu. Informácie sa 
prepíšu aj do kalendárov ďalších aplikácií.

➋ Skoordinuje aktivity a ušetrí čas aj zmätky: 
istota jedinej pravdy, pri ktorej sa výrazne znižuje 
chybovosť.

 ▪ Zadať, modifikovať alebo zmazať – úkon 
stačí vykonať raz v akejkoľvek zo zmienených 

aplikácií, zmena sa prepíše ďalej. Pokiaľ 
napríklad zrušíte periodickú udalosť 
v Microsoft Outlooku, dôjde k odstráneniu 
celej série týchto akcií v kalendári QI. 
Výsledkom sú zjednotené informácie.

➌ Zabezpečí poriadok v kontaktoch: aktuálne 
údaje (meno, adresa, e-mail, telefón) o zákazníkoch, 
obchodných partneroch aj zamestnancoch na 
jednom mieste.

 ▪ Vašu databázu kontaktov udržíte 
v perfektnom stave takmer bez práce. Pokiaľ 
sa zmení napríklad telefónne číslo obchodného 
partnera, jednoducho ho prepíšete priamo 
v QI, údaj sa automaticky synchronizuje 
aj na druhej strane. V systéme budú mať 
prístup ku kontaktom aj vaši kolegovia. 
Databáza bude teda stále aktuálna pre 
všetkých zamestnancov. Aby nedochádzalo 
k nekontrolovateľnému prepisovaniu, je nutné 
kontakty pre aktualizáciu označiť.

➍ Archivuje vybranú komunikáciu: priradenie 
e-mailov vrátane príloh k akciám, osobám, 
obchodným partnerom a dokladom v QI. 

 ▪ Prepojenie systému s poštovým klientom 
zaručí, že na komunikáciu s obchodným 
partnerom nadviažete presne tam, kde ste 
naposledy skončili. Stačí zvoliť konkrétne 
e-maily a naviazať ich napríklad na 
objednávku tovaru. Zákaznícka požiadavka tak 
nezapadne – bude dobre viditeľná priamo pri 
kľúčovom dokumente.

SYSTÉMOVÉ 
FUNKCIE

QI PLATFORMA
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Viacej informácií získate u svojho 
implementačného partnera alebo 
sa spýtajte priamo nás na e-maile 
obchod@qi.sk.

„QI úplne zmenilo prístup k práci a spôsob 
komunikácie v našej spoločnosti. Centrálne úložisko 
pre e-mailovú komunikáciu považujeme za jeden 
z najväčších prínosov tohto riešenia.“

Ing. Jan Glössl, konzultant spoločnosti Digitalsys


