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Modul Objednávky vydané pomáhá se snadnou evidencí objednávek pro vaše dodavatele 
v elektronické podobě. Zajišťuje řízení procesů od založení objednávky přes její schválení 
až po dodání. Je možné sledovat finanční plnění objednávky s vazbou na faktury přijaté 
nebo rozšířit o vazbu na rámcové smlouvy.

Vazba na smlouvy a faktury přijaté
Díky vazbě objednávek vydaných na smlouvu 
lze jednoduše sledovat, jaké je finanční plnění 
příslušné rámcové smlouvy. Stejně tak lze 
sledovat, kolik faktur přijatých bylo pořízeno 
k objednávce a zda nebyl finanční objem 
objednávky přečerpán. U objednávky lze zadat 
podklady k zaúčtování dle středisek, zakázek 
a činností. Tyto podklady se pak automaticky 
využívají i v rámci procesu schvalování  
faktur přijatých.

Přehledná evidence
S modulem Objednávky přijaté získáte snadný 
přehled o stavu objednávek. Systém odstraňuje 
nekoordinované odesílání objednávek e-maily 
a ruční řízení procesů. Výhodou je snadné 
vyhledávání v evidenci objednávek dle různých 
kritérií.  Také jednoduše určíte zodpovědnost za 
schválení i plnění objednávky a tím zjednodušíte 
interní komunikaci. Žádná objednávka nezapadne 
a nezůstane nevyřízená. 

Automatizace procesů
Procesy jsou řízeny s využitím generace 
automatických úkolů doplněných o notifikace. 
Modul řeší fáze od přípravy objednávky  
přes schvalování až po vyřízení objednávky.  
Pro udržení jednotné metodiky a snadnější 
tvorbu nových objednávek je využíván průvodce 
založením objednávky. Díky automaticky 
generovaným úkolům je zajištěno, že žádná 
objednávka nezůstane nezpracována.

Schvalování objednávek
myTEAM® zajišťuje proces schválení 
objednávky dle nastaveného podpisového řádu 
pro povinné schvalovatele nebo ad hoc.   
Je možné doplnit i další schvalovatele dle 
aktuální potřeby. Pro každé schválení se 
generují úkoly vždy pouze na relevantní  
skupinu pracovníků nebo jednotlivce. 
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Přišel čas posunout vaši firmu do digitální éry a k vyšší efektivitě s českým softwarem.  
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.
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ROZŠÍŘENÍ O DALŠÍ MODULY Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces vzniku 
a připomínkování. Pro efektivní vytěžování objednávek využívejte také software OCR. Modul naplno využijete 
při integraci s moduly Smlouvy, Faktury a Katalog. 

DOPORUČUJEME

Přehled všech objednávek 
včetně jejich stavů

myTEAM® je založen na ovládání prostřednictvím panelů místo klasických oken. Toto jedinečné rozhraní nabízí nové možnosti 
zobrazování dat a práce se vzájemně propojenými informacemi v několika panelech současně, bez nutnosti zavírat konkrétní 
okna v klasickém rozhraní. Umožňuje jak využití širokoúhlých monitorů při práci v kanceláři, tak snadnou práci v terénu na 
tabletech nebo mobilních telefonech.

REVOLUČNÍ DESIGN


