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ZAVEDENIE 
SAMOODVÁDZANIA 
PRÁCE POMOCOU 
ČIAROVÝCH KÓDOV 

úspora 4 dielenských 
ekonómok

ZAVEDENÍ
ON-LINE 
MOBILNÝCH 
TERMINÁLOV 
V EXPEDIČNÝCH 
SKLADOCH

úspora 3 hodín denne 
zapisovania do PC

OKAMŽITÝ PREHĽAD 
O UMIESTNENÍ 
TOVARU 

úspora 4 hodín denne

OKAMŽITÝ PREHĽAD 
O UMIESTNENÍ 
TOVARU 

úspora 4 hodín denne

ZAVEDENIE EDI 
KOMUNIKÁCIE

úspora 7,5 hodín 
týždenne

INTEGRÁCIA DÁT DO 
JEDNÉHO SYSTÉMU

nie je potrebná osoba 
na prípravu výstupov 
a na spájanie súborov 
neprepojených 
modulov

ZRÝCHLENIE 
PRIEBEHU ZÁKAZKY 
NÁSTROJÁRŇOU 

skrátenie prestojov, 
prehľad o vyrábaných 
dieloch, nárast 
ročných výkonov 
o cca 3 %

VÝRAZNÉ 
ZLEPŠENIE 
SLEDOVANIA 
ŽIVOTNOSTI 
NÁSTROJOV

úspora za opravy 
nad rámec garancie 
životnosti

ZNÍŽENIE 
MAINTENANCE

v rámci celej 
informačnej podpory 
fi rmy

34 074

eur/ročne

9 259 

eur/ročne

11 852

eur/ročne

3 703

eur/ročne

18 518

eur/ročne

70 370

eur/ročne

55 556

eur/ročne

66 222

eur/ročne

CELKOVÉ ROČNÉ FINANČNÉ 
ÚSPORY V SÚVISLOSTI SO 
ZAVEDENÍM QI:

269 554 eur

QI BOLO SPRÁVNOU 
VOĽBOU NAPRÍKLAD 
PRE STROJÁRSKU 
FIRMU TOKOZ. ČO JEJ 
ZAVEDENIE NÁŠHO 
SYSTÉMU PRINIESLO?

QI je český informačný systém, ktorý pomáha stovkám 
slovenských a českých spoločností riadiť, optimalizovať 
aj automatizovať fi remné procesy a spracovávať a zdieľať 
podnikové informácie. Využitie nachádza v desiatkach 
najrôznejších oborov.

O našom systéme hovoríme, že je elastický, pretože sa 
dokáže prispôsobiť každej fi rme. Skladá sa z 30 modulov 
pokrývajúcich takmer všetky potreby a procesy vo fi rme. 
Využiť pritom môžete len tie, ktoré skutočne potrebujete. 
QI tak dokážeme pripraviť na mieru doslova každému 
zákazníkovi. Dôležitým pomocníkom sa stane nielen vo 
veľkých a stredných spoločnostiach, ale aj v menších fi rmách.

Keď sa povie QI…
 ▪ Komplexné zastrešenie celej firemnej agendy. QI 

Vám pomôže zdieľať informácie aj riadiť a optimalizovať 
všetky oblasti Vášho podnikania. Od výroby, marketingu 
a obchodu cez ekonomiku, plánovanie výroby až po 
poskytovanie špecifických služieb.

 ▪ Platíte vždy len za to, čo skutočne využívate. QI ponúka 
množstvo modulov, z ktorých si ale vyberiete len tie, ktoré 
budete skutočne potrebovať. My ich potom prispôsobíme 
Vašim firemným procesom. Jednotlivé moduly môžete 
pridávať alebo odoberať podľa aktuálnej potreby.

 ▪ Špecializované riešenia pre desiatky odborov. 
Výroba, obchod alebo poskytovanie služieb – QI využívajú 
firmy z najrôznejších odborov.

 ▪ Partneri, ktorí rozumejú Vášmu podnikaniu. 
Spolupracujeme s viac ako 30 skúsenými firmami, ktoré 
sa starajú o implementáciu QI a jeho technologickú 
podporu. Vďaka ich špecializácii Vám môžeme zaručiť 
nielen odbornosť, ale tiež osobný prístup a poradenstvo, 
ktoré pomôže ďalšiemu rastu Vášho podnikania. Partnerov 
máme vo väčšine regiónov, sme Vám preto vždy nablízku.

 ▪ Roky skúseností a viac ako 1 200 implementácií. QI 
pre Vás vyvíjame od roku 2000. Kombináciu nášho know-
how a modernej technológie preverilo viac ako tisíc 
slovenských a českých firiem rôznych veľkostí 
z rozdielnych odborov.

Od Olomouckých 
tvarôžkov až po 
výrobu autobusov
QI dokáže ponúknuť špecializované riešenie pre desiatky 
odborov. Zretie tradičných Olomouckých tvarôžkov uriadi 
rovnako dobre ako produkciu kyseliny hyalurónovej alebo 
výrobu autobusov. Z našej partnerskej siete si môžete 
vybrať takého partnera, ktorý rozumie problematike 
Vášho oboru a dokáže systém nastaviť na mieru Vašim 
potrebám, procesom a plánovanému rozvoju.

AUTOMOTIVE

STROJÁRSTVO

POTRAVINÁRSTVO

KOZMETIKA A FARMÁCIA

ELEKTROTECHNIKA

NÁBYTKÁRSTVO

ODEVNÍCTVO

SPRACOVANIE PLASTOV

VEĽKOOBCHOD

MALOOBCHOD

ÚČTOVNÉ SLUŽBY

PROJEKTOVÉ RIADENIE

SERVIS A ÚDRŽBA

VÝKUP SUROVÍN

VODÁRENSTVO

ZDRAVOTNÍCTVO

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Viac referencií nájdete na www.qi.sk.



Jazykové mutácie:
 ▪ čeština
 ▪ slovenčina
 ▪ angličtina

 

Podporovaná 
legislativa

 ▪ slovenská 
 ▪ česká
 ▪ medzinárodné normy

Elastická 
a prispôsobivá 
technológia
QI vyvíjame ako komplexný informačný systém, jeho ďalší 
rozvoj nie je technologicky limitovaný, preto sa dokáže 
prispôsobiť meniacim sa požiadavkám našich zákazníkov. 

Flexibilitu nášho systému zabezpečuje jedinečný dátový 
model, ktorý čo najúplnejšie modeluje vzťahy medzi 
jednotlivými podnikovými činnosťami a zamedzuje vzniku 
duplicít v podnikových dátach. Spolu so vstavaným 
vývojovým nástrojom QI Builder umožňuje jednoducho 
a rýchlo vytvárať nové funkčnosti. 

Vďaka QI Builderu je možné upravovať existujúce aplikácie 
priamo u zákazníka bez akéhokoľvek obmedzenia 
prevádzky. Niektoré typy zmien môže dokonca realizovať 
Váš zaškolený IT špecialista. 

Architektúra
QI je postavené na viacvrstvovej architektúre klient/server

Podporované databázové servery
MS SQL Server 2012 / 2014 / 2016 / 2017

Podporované operačné systémy
Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10
MS Windows Server 2012 / 2012R2 / 2016

Hardwarové nároky
Databázový server
Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz, 
pamäť minimálne 4 GB

Aplikačný server
Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz, 
pamäť minimálne 4 GB

Klient
Procesor Intel Core i3 min. 1,4 GHz, 
pamäť minimálne 1 GB

Prístup cez internet
prostredníctvom bežného internetového prehliadača

Implementácia QI krok 
za krokom
Precízne a na mieru vykonaná implementácia nie je len 
technická nutnosť, ale aj jedinečná príležitosť, ktorá 
pomôže zrevidovať Vaše procesy a prečistiť dáta.

➊. fáza Vybrali ste QI: úvodná analýza požiadaviek

➋. fáza Šijeme QI na telo Vašej firme: plán riešenia

➌. fáza QI prichádza: nasadenie a testovanie

➍. fáza Generálka na úspech: skúšobná prevádzka

➎. fáza Tri, dva, jeden – cieľ: ostrá prevádzka


