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Porady jsou nedílnou součástí každého projektu. Pokud se všichni účastníci na poradu 
dobře a kvalitně připraví, je pak rychlá, konstruktivní a přináší efektivitu a výsledek. 
Celým procesem vás provede myTEAM® průvodce, který vychází z našich mnohaletých 
praktických zkušeností a osvědčené metodologie. Výhody evidence porad pomocí 
myTEAM® jsou zřejmé: je možné se kdykoliv vrátit k zápisům z porad, ověřit, kdo se 
schůzek účastnil, zobrazit si analytické pohledy na porady a úkoly i prohlédnout program 
porad naplánovaných do budoucna.

Příprava porady
Pomocí myTEAM® plánujete program porady 
podle témat, priorit a časového rozvržení. Jako 
organizátor i účastník sledujete stav porady ve 
fázi příprav i realizace. Pozvete vždy ty správné 
účastníky a nastavíte reálný časový plán.  
Žádná porada se také neobejde bez správy 
úkolů, které z ní vyplývají.

Zápisy z porad
Systém publikuje zápis z porady podle 
stanovených pravidel. Lze jej pořídit online 
rovnou během porady a vygenerovat všem 
účastníkům automaticky. Zaznamenávána jsou 
také důležitá rozhodnutí z porady, úkoly se 
účastníkům zobrazí v centrálním úkolovníku.

ROZŠÍŘENÍ O MANAŽERSKÝ REPORTING Ve verzi ENTERPRISE nabízíme propracovaný manažerský 

reporting, díky kterému budete mít přehled o plnění úkolů v týmu. Data si můžete filtrovat podle osob  

i projektů a sledovat termíny.

Průvodce poradou
myTEAM® vás provede organizací porady  
od A do Z. Průvodce pomůže se sestavením 
agendy a rezervací zdrojů. Usnadňuje prezentaci  
cílů a programu a revizi úkolů.

Série porad
myTEAM® zjednodušuje organizaci opakujících  
se porad. Seskupuje je do sérií, které souvisejí 
nebo se opakují. V sérii vystupují pravidelní 
účastníci nebo body programu. Můžete si také 
nadefinovat četnost nebo místo konání.

Propojení s kalendářem
Stanovte si vhodný termín porad díky propojení  
s kalendářem známého prostředí MS Outlook.

EFEKTIVNÍ PORADY

PORADY V KOSTCE

DOPORUČUJEME

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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Možnosti pro snadnou 
organizaci a řízení porad

Pohledy a filtry pro rychlou 
orientaci v poradách

Stanovení termínů pomocí 
propojení s MS Outlook

PODPORUJEME PROCESNĚ ŘÍZENÉ PORADY
Projděte hladce všechny fáze porady:

Evidence 
rozhodnutí 
a informací 

Zápis z porady  
a publikaceVedení porady Příprava, 

plánování 

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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