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Tento modul Vám pomůže s přípravou výběrových 
řízení, umožní sledovat vývoj kariéry zaměstnanců, 
zaznamená jejich docházku a podchytí smluvní 
vztahy ve firmě. Veškeré důležité informace pak 
automaticky přenáší do modulu Mzdy. Personální 
psychometrické dotazníky a testy přispívají k objek-
tivnímu hodnocení kandidátů v rámci výběrového 
řízení. V modulu také naleznete soubor funkcí 
vytvořených pro podporu GDPR.

Modul Organizace a řízení Vám umožní modelovat 
v systému organizační a řídicí strukturu společnosti, 
organizovat porady, zadávat úkoly a sledovat jejich 
plnění. Umožní Vám nahlížet na firmu v souvislostech 
všech procesů a komunikovat s obchodními partnery 
i klienty. Můžete v něm vést evidenci služebních 
cest a souvisejících dokladů, přičemž je automaticky 
zajištěn případný propad až do mezd.

Buďte o krok napřed a přímo v informačním systému 
popište důležité firemní procesy. Šablony všech 
rutinních úkolů tak stačí nachystat pouze jednou. QI 
pak v rámci spuštění procesu zajistí, aby byly úkoly 
předány ve správném čase a pořadí zodpovědným 
realizátorům.

Díky modulu zoptimalizujete oběh všech typů 
dokumentů ve firmě. QI se o ně postará v kterékoli 
životní fázi, tedy od jejich vzniku a vstupu do firmy 
přes zpracování a schvalování až po archivaci. 
Ke kvalifikovanému rozhodování, efektivnímu 
plánování a řízení firmy je zapotřebí pravidelný 
přísun aktuálních informací. S Business Intelligence 
získáte ze svých dat konkrétní odpovědi. Informace 
umí nejen třídit, filtrovat a sčítat, ale také dávat 
do souvislostí.

O modul se můžete opřít při přípravě a řízení všech 
akcí. V každé fázi budete mít přehled o stavu jednot-
livých úkolů, využití kapacit strojů i pracovních týmů 
nebo aktuálním rozpočtu. Na závěr Vám pomůže 
vyhodnotit finální náklady a výnosy.

Organizujte, sledujte a vyhodnocujte marketingové 
akce přímo v QI. Součástí modulu je nástroj pro 
správu databáze informací o Vašich zákaznících 
a obchodních partnerech, které v něm můžete třídit 
do skupin a poté je kontaktovat pomocí e-mailů 
a SMS.

Modul vytváří obchodní a finanční doklady s možnos-
tí přiřazovat důležité informace k jednotlivým 
obchodním případům. Získáte přehled o tom, v jaké 
fázi se nacházejí. Díky tomu můžete efektivně odha-
dovat plánované příjmy a řídit nákladové aktivity. 

Modul pro Vaši firmu zajistí internetový obchod, a to 
jak pro koncové zákazníky, tak velkoodběratele. Díky 
propojení s informačním systémem plně využívá 
data, která jsou již součástí QI, a synchronizuje je 
s dalšími moduly.

QI napojené na pokladní zásuvku i dotykový displej 
zajišťuje přímý prodej zboží, které lze v systému 
vyhledávat například prostřednictvím čárového 
kódu nebo názvu. Modul umožňuje tisk paragonu 
a také tvorbu vratky zboží. Na základě prodejů zajistí 
odvod tržby s následnou tvorbou skladové výdejky. 
Součástí tohoto modulu je i vstupenkový systém 
umožňující podporu prodeje lístků a ověřování vstupů 
prostřednictvím turniketů.

Získáte přehledné, spolehlivé a aktuální informace 
o svých zásobách a obratech zboží na skladech. 
Tento modul mimo jiné umožňuje efektivní 
naskladňování i vyskladňování jednotlivých položek 
a provádění inventur pomocí čárových či QR kódů.

S tímto modulem budete mít vše pod dohledem: 
připravíte kusovníky a technologické postupy 
i s možnými záměnami materiálů a technologií. QI 
také bezpečně uchová seznam návodek včetně 
operačních náčrtů. Vše lze propojit se systémy 
CAD/CAM. Modul je navíc vybaven i aparátem pro 
tvorbu norem.

Modul optimálně rozplánuje výrobní operace v čase 
s ohledem na kapacity a dostupnost materiálů. 
Výrobní ředitel má díky tomu k dispozici vždy 
aktuální a detailní analýzy, ale také návrhy pro nákup 
materiálů. Aby přislíbené termíny objednávek 
odpovídaly realitě, informační systém pro každý 
zohlední klíčové údaje, například dříve slíbené 
zakázky a aktuálně dostupné kapacity. 

QI nastartuje řízení diskrétní, procesní i linkové 
výroby. Pokryje celý proces: na základě výrobního 
příkazu, který se tvoří přímo z objednávky, přiřadí 
k zakázce technickou i výrobní dokumentaci a určí 
práci pro jednotlivá pracoviště. Díky napojení na 
sklady budou zdroje pod kontrolou. Vždy budete mít 
k dispozici přehledy o objemu výroby s kalkulací za 
Vámi zvolená období.

Minimalizujte náklady na pořizování nářadí a dalšího 
vybavení. S QI získáte podrobnou evidenci o stavu 
i pohybu veškerých pracovních pomůcek. Také 
můžete efektivně plánovat údržbu a kalibraci nářadí 
i měřidel.

Modul sleduje a zaznamenává neshody ve výrobě. 
Hned tak zjistíte, kde a proč došlo k odchylkám. 
Je integrovaný přímo do výrobních procesů, díky 
tomu pomáhá snížit náklady a udržet vysokou kvalitu 
produktů.

Ať už řešíte servis a údržbu cizích zařízení, nebo 
vlastních produktů, QI umožňuje efektivně vyhodno-
tit náklady spojené s těmito činnostmi a poskytuje 
okamžitý přehled o stavu vybavení i veškeré informa-
ce o opravách.

Nástroj zefektivňuje a zrychluje komunikaci s klienty. 
Umožňuje sledovat cestu požadavku od jeho zadání 
až po vyřízení a vyhodnocovat zpětnou vazbu od 
zákazníka.

Specializovaný modul je určený pro efektivní správu 
pronájmu bytových i nebytových prostorů. Díky němu 
můžete jednoduše stanovovat měsíční předpisy 
nájemného, vést detailní informace o nájemnících 
a vystavovat faktury či složenky.

Modul obsahuje sadu funkcí vyvíjených speciálně 
pro vodárenské společnosti, například: evidenci 
odběrných míst a souvisejících smluv, správu 
vodoměrů, provádění odečtů, sledování salda 
a fakturaci vodného i stočného. V kontextu celého QI 
se jedná o komplexní řešení, které pokryje všechny 
procesy společnosti. Také se postará o každodenní 
rutinu a podporu pracovníků na výjezdu díky mobilní 
aplikaci QI Mobile – zaměstnanci přímo v terénu 
získají přístup k odečtovým trasám a formuláře pro 
odečet vodoměrů. 

Mějte dokonalý přehled o provozu svého vozového 
parku a minimalizujte jeho náklady efektivní správou 
přímo v systému. Modul eviduje zásilky, optimálně 
plánuje přepravu, nabízí napojení na sledovací 
systémy, zajistí snadnou tvorbu cestovních výkazů, 
zpracuje výpisy z čerpacích stanic a rychle vypočítá 
silniční daň i mzdu řidičů.

Proč mít v informačním systému funkce, které nevyuží-
váte a platíte za ně zbytečně? S QI nic takového nehrozí, 
protože nabízíme modulární řešení. Co to znamená?

QI jsme rozdělili do menších aplikačních celků – modulů, 
které svými funkcemi podporují jednotlivé firemní procesy. 
Tyto moduly jsou vzájemně propojeny, ale můžete je 
využívat také samostatně. 

Každý modul v sobě obsahuje další menší celky (obchodní 
jednotky), dohromady jich je více než 250. Ty je možné 
libovolně kombinovat, a především je při využívání systému 
přidávat nebo ubírat tak, jak bude situace ve firmě vyžado-
vat. Díky tomu si můžete být vždy jistí, že platíte pouze za 
takové funkce, které skutečně využíváte.

Proč jsou moduly 
výhodné?
➊ Lze z nich poskládat řešení přesně odpovídající Vašim 
potřebám a procesům.

➋ Vždy platíte jen za ty funkce, které opravdu potřebujete 
a využijete.

➌ Můžete je ubírat i přidávat. Informační systém tak roste 
s Vámi a přizpůsobuje se Vašim potřebám.

➍ Minimalizují náklady na pořízení systému a urychlují 
návratnost investice.

➎ Všechny části systému jsou dokonale propojené 
a synchronizované. Data tak do QI vkládáte vždy pouze 
jednou – okamžitě se přenesou do příslušných formulářů 
napříč všemi moduly.

Z jakých modulů si můžete vybrat?



SYSTÉMOVÉ 
FUNKCE

QI BUILDER

QI PLATFORMA

E-KOMUNIKACE

QI PORTÁL

QI MOBILE

MZDY

FINANCE

EKONOMIKA

MAJETEK

ÚČETNICTVÍ

S tímto modulem získáte nástroje, pomocí kterých 
jednoduše uřídíte všechny finanční toky a získáte 
okamžitý přehled o zdrojích. Snadno zpracujete 
podklady pro státní správu a zautomatizujete styk 
s bankami i státními orgány. V maximální míře je 
zde podporována automatizovaná tvorba zápisů do 
účetního deníku.

Modul je určený pro výpočet mezd jak v organizacích 
s několika zaměstnanci, tak ve firmách s kompliko-
vanou agendou. Sám převádí data z docházkového 
systému a také z výroby do mzdových složek 
a automatizuje všechny postupy při výpočtu mezd.

Umožňuje komplexní zpracování evidence krátko-
dobého a dlouhodobého majetku. Modul podporuje 
všechny typy daňového i účetního odepisování 
a respektuje platnou legislativu – správa zařízení 
bude vždy v souladu se zákony. Také urychlí i zpřesní 
inventuru.

Bezchybné, průkazné a srozumitelně spravované 
účetnictví – přesně to poskytuje QI. Nabízí stan-
dardní funkce pro všechny organizace s podvojným 
účetnictvím, jeho rozšířenou verzi pak přivítají ti, kdo 
zpracovávají velké množství dokladů.

Jedná se o vestavěný vývojový nástroj, díky kterému 
můžeme QI za plného provozu modifikovat podle 
Vašich specifických potřeb.

Pomyslná duše celého QI. Kromě vlastního jádra 
modul obsahuje i funkce zabezpečující exporty 
a importy dat i pohodlný přístup k archivovaným 
informacím. Součástí je propracovaný systém 
přístupových práv, který chrání Vaše data.

Tento modul obsahuje čtveřici nástrojů, které Vám 
usnadní elektronickou komunikaci. Díky nim můžete 
hromadně oslovovat své zákazníky prostřednictvím 
SMS nebo e-mailů, posílat elektronické faktury nebo 
přistupovat do datové schránky přímo z QI.

Jedná se o webovou aplikaci, která umožňuje 
zprovoznit moduly QI Helpdesk a QI Shop. Díky QI 
Portálu lze jejich administraci provádět snadno z QI. 
Stejně tak můžete přímo ze systému spravovat 
i webové stránky, konkrétně sekci, která slouží 
ke zveřejňování aktualit, článků, dokumentů apod. 
Přístup na QI Portál mohou mít kromě zaměstnanců 
i Vaši obchodní partneři, pokud je třeba.

Smyslem tohoto modulu je poskytnout uživatelům 
prostřednictvím vybraných funkcí aktuální a přesné 
informace z QI pomocí tabletu nebo chytrého telefo-
nu. A to kdekoli, kde je dostupný mobilní internet.


