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Tento modul Vám pomôže s prípravou výberových 
konaní, umožní sledovať vývoj kariéry zamestnancov, 
zaznamená ich dochádzku a podchytí zmluvné vzťahy 
vo firme. Všetky dôležité informácie potom automaticky 
prenáša do modulu Mzdy. Personálne psychometrické 
dotazníky a testy prispievajú k objektívnemu 
hodnoteniu kandidátov v rámci výberového konania. 
V module tiež nájdete súbor funkcií vytvorených pre 
podporu GDPR.

Modul Organizácia a riadenie Vám umožní v systéme 
modelovať organizačnú a riadiacu štruktúru spoločnosti, 
organizovať porady, zadávať úlohy a sledovať ich 
plnenie. Umožní Vám nahliadať na firmu v súvislostiach 
všetkých procesov a komunikovať s obchodnými 
partnermi aj klientami. Môžete v ňom viesť evidenciu 
služobných ciest a súvisiacich dokladov, pričom je 
automaticky zabezpečený prípadný prepad až do miezd.

Buďte o krok vpred a priamo v informačnom systéme 
popíšte dôležité firemné procesy. Šablóny všetkých 
rutinných úloh stačí pripraviť iba raz. QI potom v rámci 
spustenia procesu zabezpečí, aby sa úlohy odovzdali 
v správnom čase a poradí zodpovedným realizátorom.

Vďaka modulu zoptimalizujete obeh všetkých typov 
dokumentov vo firme. QI sa o ne postará v ktorejkoľvek 
životnej fáze, teda od ich vzniku a vstupu do firmy 
cez spracovanie a schvaľovanie až po archiváciu.

Na modul sa môžete spoľahnúť pri príprave a riadení 
všetkých akcií. V každej fáze budete mať prehľad 
o stave jednotlivých úloh, využití kapacít strojov 
aj pracovných tímov alebo aktuálnom rozpočte. Na 
záver Vám pomôže vyhodnotiť konečné náklady 
a výnosy. 

Organizujte, sledujte a vyhodnocujte marketingové 
akcie priamo v QI. Súčasťou modulu je nástroj pre 
správu databázy informácií o Vašich zákazníkoch 
a obchodných partneroch, ktoré v ňom môžete triediť 
do skupín a potom ich kontaktovať pomocou 
e-mailov a SMS.

Modul vytvára obchodné a finančné doklady 
s možnosťou priraďovať dôležité informácie 
k jednotlivým obchodným prípadom. Získate prehľad 
o tom, v akej fáze sa nachádzajú. Vďaka tomu môžete 
efektívne odhadovať plánované príjmy a riadiť 
nákladové aktivity.

Modul zabezpečí pre Vašu firmu internetový obchod, 
a to ako pre koncových zákazníkov, tak aj pre 
veľkoodberateľov. Vďaka prepojeniu s informačným 
systémom plne využíva dáta, ktoré už sú súčasťou 
QI, a synchronizuje ich s ďalšími modulmi.

QI napojené na pokladničnú zásuvku aj dotykový 
displej zabezpečuje priamy predaj tovaru, ktorý možno 
v systéme vyhľadávať napríklad prostredníctvom 
čiarového kódu alebo názvu. Modul umožňuje tlač 
paragónu a tiež tvorbu návratky tovaru. Na základe 
predajov zabezpečí odvod tržby s následnou tvorbou 
skladovej výdajky. Súčasťou tohto modulu je aj 
vstupenkový systém umožňujúci podporu predaja 
lístkov a overovania vstupov prostredníctvom 
turniketov.

Získate prehľadné, spoľahlivé a aktuálne informácie 
o svojich zásobách a obratoch tovaru na skladoch. 
Tento modul okrem iného umožňuje efektívne 
naskladňovanie aj vyskladňovanie jednotlivých 
položiek a vykonanie inventúry pomocou čiarových 
či QR kódov.

S týmto modulom budete mať všetko pod dohľadom: 
pripravíte kusovníky a technologické postupy aj 
s možnými zámenami materiálov a technológií. QI tiež 
bezpečne uchová zoznam návodov vrátane operačných 
náčrtov. Všetko je možné prepojiť so systémami 
CAD/CAM. Modul navyše obsahuje aj aparát pre 
tvorbu noriem.

Modul optimálne rozplánuje výrobné operácie v čase 
s ohľadom na kapacity a dostupnosť materiálov. 
Výrobný riaditeľ má vďaka tomu k dispozícii vždy 
aktuálne a detailné analýzy, ale aj návrhy pre nákup 
materiálov. Aby sľúbené termíny objednávok 
zodpovedali realite, informační systém zohľadní pre 
každý kľúčové údaje, napríklad skôr sľúbené zákazky 
a aktuálne dostupné kapacity.

QI naštartuje riadenie diskrétnej, procesnej 
aj linkovej výroby. Pokryje celý proces: na základe 
výrobného príkazu, ktorý sa tvorí priamo z objednávky, 
priradí k zákazke technickú aj výrobnú dokumentáciu 
a určí prácu pre jednotlivé pracoviská. Vďaka napojeniu 
na sklady budú zdroje pod kontrolou. Vždy budete 
mať k dispozícii prehľady o objeme výroby s kalkuláciou 
za Vami zvolené obdobie.

Minimalizujte náklady na nadobudnutie náradia 
a ďalšieho zariadenia. S QI získate podrobnú 
evidenciu o stave aj pohybe všetkých pracovných 
pomôcok. Taktiež môžete efektívne plánovať údržbu 
a kalibráciu náradia aj meradiel.

Modul sleduje a zaznamenáva nezhody vo výrobe. 
Hneď teda zistíte, kde a prečo došlo k odchýlkam. 
Je integrovaný priamo do výrobných procesov, 
vďaka tomu pomáha znížiť náklady a udržať vysokú 
kvalitu produktov. 

Či už riešite servis a údržbu cudzích zariadení, alebo 
vlastných produktov, QI umožňuje efektívne vyhodnotiť 
náklady spojené s týmito činnosťami a poskytuje 
okamžitý prehľad o stave zariadenia aj všetky 
informácie o opravách.

Nástroj zefektívňuje a zrýchľuje komunikáciu s klientmi. 
Umožňuje sledovať cestu požiadavky od jej zadania až 
po vybavenie a vyhodnocovať spätnú väzbu od zákazníka.

Špecializovaný modul je určený pre efektívnu správu 
prenájmu bytových aj nebytových priestorov. Vďaka 
nemu môžete jednoducho určovať mesačné predpisy 
nájomného, viesť detailné informácie o nájomníkoch 
a vystavovať faktúry či zloženky. 

Modul obsahuje sadu funkcií vyvíjaných špeciálne 
pre vodárenské spoločnosti, napríklad: evidenciu 
odberných miest a súvisiacich zmlúv, správu vodomerov, 
vykonávanie odpisov, sledovanie salda a fakturáciu 
vodného aj stočného. V kontexte celého QI ide 
o komplexné riešenie, ktoré pokryje všetky procesy 
spoločnosti. Tiež sa postará o každodennú rutinu 
a podporu pracovníkov na výjazde vďaka mobilnej 
aplikácii QI Mobile – zamestnanci priamo v teréne 
získajú prístup k odpisovým trasám a formuláre pre 
odpočet vodomerov. 

Majte dokonalý prehľad o prevádzke svojho vozového 
parku a minimalizujte jeho náklady efektívnou správou 
priamo v systéme. Modul eviduje zásielky, optimálne 
plánuje prepravu, ponúka napojenie na sledovacie 
systémy, zabezpečí  jednoduchú tvorbu cestovných 
výkazov, spracuje výpisy z čerpacích staníc a rýchlo 
vypočíta daň z motorových vozidiel aj mzdu vodičov.

Prečo mať v informačnom systému funkcie, ktoré nevyužívate 
a zbytočne za ne platíte? S QI nič také nehrozí, pretože 
ponúkame modulárne riešenie. Čo to znamená?

QI sme rozdelili do menších aplikačných celkov – modulov, 
ktoré svojimi funkciami podporujú jednotlivé firemné procesy. 
Tieto moduly sú vzájomne prepojené, ale môžete ich využívať 
aj samostatne. 

Každý modul obsahuje v sebe ďalšie menšie celky (obchodné 
jednotky), spolu ich je viac ako 250. Tie je možné ľubovoľne 
kombinovať a predovšetkým ich pri využívaní systému 
pridávať alebo uberať tak, ako to bude situácia vo firme 
vyžadovať. Vďaka tomu si môžete byť vždy istí, že platíte 
iba za tie funkcie, ktoré skutočne využívate.

Prečo sú moduly 
výhodné?
➊ Možno z nich poskladať riešenie presne zodpovedajúce 
Vašim potrebám a procesom.

➋ Vždy platíte len za tie funkcie, ktoré skutočne 
potrebujete a využijete.

➌ Môžete ich uberať aj pridávať. Informačný systém tak 
rastie s Vami a prispôsobuje sa Vašim potrebám.

➍ Minimalizujú náklady na zaobstaranie systému a urýchľujú 
návratnosť investície.

➎ Všetky časti systému sú dokonale prepojené 
a synchronizované. Dáta teda vkladáte do QI vždy iba 
raz – okamžite sa prenesú do príslušných formulárov 
naprieč všetkými modulmi.
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Z akých modulov si môžete vybrať?



S týmto modulom získate nástroje, pomocou ktorých 
jednoducho riadite všetky finančné toky a získate 
okamžitý prehľad o zdrojoch. Jednoducho spracujete 
podklady pre štátnu správu a zautomatizujete styk 
s bankami aj štátnymi orgánmi. V maximálnej miere 
sa tu podporuje automatizovaná tvorba zápisov 
do účtovného denníka.

Modul je určený pre výpočet miezd v organizáciách 
s niekoľkými zamestnancami, ako aj vo firmách 
s komplikovanou agendou. Sám prenáša dáta 
z dochádzkového systému a tiež z výroby do mzdových 
zložiek a automatizuje všetky postupy pri výpočte miezd.

Umožňuje komplexné spracovanie evidencie 
krátkodobého a dlhodobého majetku. Modul podporuje 
všetky typy daňového aj účtovného odpisovania 
a rešpektuje platnú legislatívu – správa zariadení 
bude vždy v súlade so zákonmi. Tiež urýchli aj 
spresní inventúru.

Bezchybné, preukázateľné a zrozumiteľne spravované 
účtovníctvo – presne to poskytuje QI. Ponúka 
štandardné funkcie pre všetky organizácie s podvojným 
účtovníctvom, jeho rozšírenú verziu potom privítajú 
tí, ktorí spracovávajú veľké množstvo dokladov.

Ide o vstavaný vývojový nástroj, vďaka ktorému 
môžeme QI modifikovať počas plnej prevádzky podľa 
Vašich špecifických potrieb.

Pomyselná duša celého QI. Okrem vlastného jadra 
modul obsahuje aj funkcie zabezpečujúce exporty 
a importy dát aj pohodlný prístup k archivovaným 
informáciám. Súčasťou je prepracovaný systém 
prístupových práv, ktorý chráni Vaše dáta.

Tento modul obsahuje štvoricu nástrojov, ktoré Vám 
uľahčia elektronickú komunikáciu. Vďaka nim môžete 
hromadne oslovovať svojich zákazníkov prostredníctvom 
SMS alebo e-mailov, posielať elektronické faktúry 
alebo pristupovať do dátovej schránky priamo z QI.

Ide o webovú aplikáciu, ktorá umožňuje sprevádzkovať 
moduly QI Helpdesk a QI Shop. Vďaka QI Portálu je 
možné vykonávať ich administráciu jednoducho z QI. 
Rovnako tak môžete priamo zo systému spravovať aj 
webové stránky, konkrétne sekciu, ktorá slúži na 
zverejňovanie aktualít, článkov, dokumentov apod. 
Prístup na QI Portál môžu mať okrem zamestnancov 
aj Vaši obchodní partneri, pokiaľ je to potrebné. 

Zmyslom tohto modulu je poskytnúť užívateľom 
prostredníctvom vybraných funkcií aktuálne a presné 
informácie z QI pomocou tabletu alebo chytrého 
telefónu. A to kdekoľvek, kde je dostupný mobilný 
internet.
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Ku kvalifikovanému rozhodovaniu, efektívnemu 
plánovaniu a riadeniu firmy je potrebný pravidelný 
prísun aktuálnych informácií. S Business Intelligence 
získate zo svojich dát konkrétne odpovede. 
Informácie vie nielen triediť, filtrovať a sčítať, ale aj 
dávať do súvislostí.
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