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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.

DIGITALIZACE PROCESŮ
S myTEAM® můžete automatizovat běžné rutinní procesy ve firmě. Tím nad nimi získáte
přehled a uvolníte si ruce pro kreativní práci. Modul Podatelna představuje kompletní
správu přijaté i odchozí korespondence. Slouží jako elektronické poštovní oddělení, které
podléhá předepsaným zákonným i firemním pravidlům, a splňuje tak požadavky na
rychlost, přesnost a bezpečnost při práci s poštovní korespondencí. Podporuje evidenci
papírové i elektronické komunikace a napojení na datové schránky.

ELEKTRONICKÁ PODATELNA
Centralizace a automatizace

Propojení s úkoly

Obsah podatelny je centralizován na jedno
místo k pozdějšímu dohledání. Přináší dohled
a kontrolu nad všemi činnostmi spojenými
s podatelnou. myTEAM® podchytí celý oběh
příchozích zpráv od přijetí přes vrácení,
postoupení až po odmítnutí nebo nevyřízení
a skartaci.

Propojením automatických kroků s úkoly
je zabezpečeno, že bude každý informován
o součinnosti při zpracování pošty.
Systém umí přerozdělit veškerý obsah pošty
na odpovědné řešitele, informuje o oběhu pošty
a na základě oprávnění a přidělených rolí zahájí
automatický oběh s definovatelným workflow
pro různé druhy zásilek.

Dohledatelnost zásilek
myTEAM® sleduje stav a historii pohybu zásilky.
Zahrnuje také evidenci přijaté fyzické pošty
zvenčí. Dokumenty se třídí v systému DMS
na správu dokumentů. Systém provádí také
archivaci a případně skartaci veškeré
komunikace v organizaci.

DOPORUČUJEME

Spolupráce s Českou poštou
Systém trasuje doručování zásilek České pošty
přes podací číslo. Podporuje také hybridní poštu
(Dopis Online).

ROZŠÍŘENÍ O KOMUNIKACI S DATOVÝMI SCHRÁNKAMI Usnadníme vám komunikaci se státními
institucemi, úřady a právními subjekty. Systém provádí na pozadí pravidelný import datových zpráv.
Monitoruje nově příchozí a okamžitě zahajuje proces zpracování. Zprávy bezpečně archivuje
po neomezenou dobu. Zabezpečte si kontrolu nad procesem zpracování datových zpráv v organizaci.
Ve verzi ENTERPRISE je již součástí.
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REVOLUČNÍ DESIGN
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.
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