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Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry s českým softwarem pro vyšší efektivitu.  
myTEAM® řeší správu dokumentů, řízení projektů, vedení porad a automatizaci  
firemních procesů s podporou práce na dálku. To vše je propojeno konceptem  
úkolů – základních stavebních kamenů každé firemní aktivity.

FILOZOFIE

myTEAM® je původní autorský software pro digitalizaci a automatizaci vnitrofiremních procesů. Připravili jsme stavebnici těch 
nejžádanějších oblastí, které řeší každá společnost. Poskládejte si moduly podle toho, co je pro vás prioritou, a rozšiřujte podle 
aktuálních a průběžných potřeb. Flexibilita, rychlé nasazení a příznivá cena umožňují začít využívat náš systém okamžitě.

SOFTWARE 21. STOLETÍ

DIGITALIZACE SPOLEČNOSTI

Manažerská podpora
myTEAM® představuje výjimečný nástroj 
pro podporu manažerského řízení, týmovou 
spolupráci, sdílení informací a procesní řízení. 
Především procesní přístup, efektivní úkolování  
a rychlá dostupnost všech firemních dat  
a informací jsou předpoklady, které rozdělují 
úspěšné od nejúspěšnějších společností. 
Vdechneme řád do nakládání s podnikovým 
obsahem a pomáháme posunovat společnost 
kupředu. Na jednom místo centralizuje  
téměř veškeré potřebné agendy. 

Princip úkolování
Jednoznačně definované úkoly jsou principem 
úspěšné komunikace. Nedílnou součástí práce 
manažera je zadávání a kontrola plnění úkolů. 
myTEAM® poskytuje nejen rozhraní pro zadání 
úkolů, ale také místo, kde vznikají procesní 
automatické úkoly. Podřízeným umožňuje 
koncentrovat se na úkoly dle priority  
a termínu splnění a poskytuje  
dostatečné podklady. 



Automatizace procesů
myTEAM® podporuje fungování firemních 
procesů. Naším cílem je vytvořit jednotné  
digitální prostředí, které pomáhá s realizací změn, 
automatizuje rutinní procesy, přináší přehled  
o stavu procesu a eliminuje rizika spojená  
s nesprávně nastavenými postupy.  
Systém funguje na principu rolí  
a odstraňuje závislost  
na znalosti jednotlivců. 

Dokumenty na jednom místě
Najít kdykoliv požadovaný dokument v aktuální 
verzi? S naším DMS systémem je to hračka. 
Představujeme propracovaný systém  
na řízení celého životního cyklu dokumentů.  
Od vzniku přes připomínkování, schvalování  
až po bezpečné ukládání a archivaci, včetně 
pokročilého vyhledávání. Také dodržování 
pravidel nakládání s daty dle GDPR  
je s myTEAM® snadné.

Nejdůležitější informace  
na jednom místě 

ENTERPRISE ŘEŠENÍ Máte specifické procesy a chtěli byste systém upravit na míru vašim potřebám? 
Kompletní servis myTEAM® ENTERPRISE zahrnuje podrobnou vstupní analýzu vašich procesů,  
širší spektrum modulů a funkcionalit, projektové řízení, napojení na další systémy i následnou podporu.
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myTEAM® je založen na filosofii ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové 
možnosti zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi současně v několika panelech, bez nutnosti zavírat 
konkrétní okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů pro práci v  kanceláři, tak snadnou práci 
v terénu na tabletech nebo mobilních telefonech.

REVOLUČNÍ DESIGN

REFERENCE


