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ZAVEDENÍ 
SAMOODVÁDĚNÍ 
PRÁCE PŘES 
ČÁROVÉ KÓDY

úspora 4 dílenských 
ekonomek

ZAVEDENÍ
ON-LINE 
MOBILNÍCH 
TERMINÁLŮ 
V EXPEDIČNÍCH 
SKLADECH

úspora 3 hodin denně 
zapisování do PC

OKAMŽITÝ PŘEHLED 
O UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ

úspora 4 hodin denně

ZAVEDENÍ EDI 
KOMUNIKACE

úspora 7,5 hodiny 
týdně

INTEGRACE DAT DO 
JEDNOHO SYSTÉMU

není nutná osoba na 
přípravu výstupů a na 
sehrávání souborů 
nepropojených 
modulů

ZRYCHLENÍ 
PRŮBĚHU ZAKÁZKY 
NÁSTROJÁRNOU

zkrácení prostojů, 
přehled o vyráběných 
dílech, nárůst ročních 
výkonů o cca 3 %

VÝRAZNÉ ZLEPŠENÍ 
SLEDOVÁNÍ 
ŽIVOTNOSTI 
NÁSTROJŮ

za opravy nad rámec 
životnosti

SNÍŽENÍ ROČNÍHO 
MAINTENANCE

v rámci celé 
informační podpory 
fi rmy

920 000 Kč

roční úspora

250 000 Kč

roční úspora

320 000 Kč

roční úspora

100 000 Kč

roční úspora

500 000 Kč

roční úspora

1 900 000 Kč

roční úspora

1 500 000 Kč

roční úspora

1 788 000 Kč

roční úspora

ROČNÍ FINANČNÍ 
ÚSPORA V SOUVISLOSTI 
S IMPLEMENTACÍ QI:

7 278 000 Kč

QI BYLO SPRÁVNOU 
VOLBOU NAPŘÍKLAD 
PRO STROJÍRENSKOU 
FIRMU TOKOZ. CO JÍ 
ZAVEDENÍ NAŠEHO 
SYSTÉMU PŘINESLO?

QI je český informační systém, který pomáhá stovkám 
českých a slovenských společností řídit, optimalizovat 
i automatizovat fi remní procesy a zpracovávat i sdílet 
podnikové informace. Využití nalézá v desítkách nejrůz-
nějších oborů.

O našem systému říkáme, že je elastický, protože se 
dokáže přizpůsobit každé fi rmě. Skládá se z 29 modulů 
pokrývajících takřka všechny potřeby a procesy ve fi rmě. 
Využít přitom můžete jen ty, které doopravdy potřebuje-
te. QI tak dokážeme připravit na míru doslova každému 
zákazníkovi. Důležitým pomocníkem se stane nejen ve 
velkých a středních společnostech, ale také v menších 
fi rmách.

Když se řekne QI…
 ▪ Komplexní zastřešení veškeré firemní agendy. QI 

Vám pomůže sdílet informace i řídit a optimalizovat 
všechny oblasti Vašeho podnikání. Od výroby, marketin-
gu a obchodu přes ekonomiku, plánování výroby až po 
poskytování specifických služeb.

 ▪ Platíte vždy jen za to, co skutečně využíváte. QI 
nabízí řadu modulů, z nichž si ale vyberete jen ty, které 
budete doopravdy potřebovat. My je pak přizpůsobíme 
Vašim firemním procesům. Jednotlivé moduly můžete 
přidávat nebo ubírat dle aktuální potřeby.

 ▪ Specializovaná řešení pro desítky oborů. Výroba, 
obchod nebo poskytování služeb – QI využívají české 
firmy z nejrůznějších oborů.

 ▪ Partneři, kteří rozumí Vašemu podnikání. Spolupracu-
jeme s více než 30 zkušenými firmami, které se starají 
o implementaci QI a jeho technologickou podporu. Díky 
jejich specializaci Vám můžeme zaručit nejen odbornost, 
ale také osobní přístup a poradenství, které pomůže 
k dalšímu růstu Vašeho podnikání. Partnery máme ve 
většině regionů, jsme Vám proto vždy nablízku. 

 ▪ Léta zkušeností a více než 1 200 implementací. 
QI pro Vás vyvíjíme od roku 2000. Kombinaci našeho 
know-how a moderní technologie prověřila více než 
tisícovka českých a slovenských firem různých velikostí 
z rozdílných oborů.

Od Olomouckých 
tvarůžků až po výrobu 
autobusů
QI dokáže nabídnout specializovaná řešení pro desítky 
oborů. Zrání tradičních Olomouckých tvarůžků uřídí 
stejně dobře jako produkci kyseliny hyaluronové nebo 
výrobu autobusů. Z naší partnerské sítě si můžete vybrat 
takového partnera, který rozumí problematice Vašeho 
oboru a dokáže systém nastavit na míru Vašim potře-
bám, procesům a plánovanému rozvoji.

AUTOMOTIVE

STROJÍRENSTVÍ

POTRAVINÁŘSTVÍ

KOSMETIKA A FARMACIE

ELEKTROTECHNIKA

NÁBYTKÁŘSTVÍ

ODĚVNICTVÍ

ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ 

VELKOOBCHOD

MALOOBCHOD

ÚČETNÍ SLUŽBY

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

SERVIS A ÚDRŽBA

VÝKUP SUROVIN

VODÁRENSTVÍ

ZDRAVOTNICTVÍ

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Více referencí najdete na www.qi.cz.



Jazykové mutace
 ▪ čeština
 ▪ slovenština
 ▪ angličtina

 

Podporovaná 
legislativa

 ▪ česká 
 ▪ slovenská
 ▪ mezinárodní normy

Elastická 
a přizpůsobivá 
technologie
QI vyvíjíme jako komplexní informační systém, jehož další 
rozvoj není technologicky limitován, proto se dokáže 
přizpůsobit měnícím se požadavkům našich zákazníků. 

Flexibilitu našeho systému zajišťuje jedinečný datový 
model, který co nejúplněji modeluje vztahy mezi jednot-
livými podnikovými činnostmi a zamezuje vzniku duplicit 
v podnikových datech. Spolu s vestavěným vývojovým 
nástrojem QI Builder umožňuje snadno a rychle vytvářet 
nové funkčnosti. 

Díky QI Builderu je možné upravovat stávající aplikace 
přímo u zákazníka bez jakéhokoli omezení provozu. 
Některé typy změn může realizovat dokonce Váš zaškole-
ný IT specialista.

Architektura
QI je postaveno na vícevrstvé architektuře klient/server

Podporované databázové servery
MS SQL Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2014 / 2016 / 2017

Podporované operační systémy
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
MS Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016

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

Aplikační server
Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz, 
paměť minimálně 4 GB

Klient
Procesor Intel Core i3 min. 1,4 GHz, 
paměť minimálně 1 GB

Přístup přes internet
prostřednictvím běžného internetového prohlížeče

Implementace QI krok 
za krokem
Precizně a na míru provedená implementace není jen 
technická nutnost, ale také jedinečná příležitost, která 
pomůže zrevidovat Vaše procesy a pročistit data.

➊. fáze Vybrali jste QI: úvodní analýza požadavků

➋. fáze Šijeme QI na tělo Vaší firmě: plán řešení

➌. fáze QI přichází: nasazení a testování

➍. fáze Generálka na úspěch: zkušební provoz

➎. fáze Tři, dva, jedna – cíl: ostrý provoz


