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Řiďte projekty s využitím našeho rozsáhlého know-how. Už žádné neefektivní porady, 
opožděné termíny, nedostatek informací a neřízená rizika. Na jednom místě máte 
všechny nástroje pro úspěšné zahájení a vedení projektu: nastavení projektového týmu 
a úroveň oprávnění jednotlivých členů, seznam projektových činností (PBS), nastavení  
a hlídání rozpočtu i evidenci rizik a jejich předcházení. Dokumenty k projektu se ukládají 
v knihovně a všechny informace najdete v přehledném dashboardu.

Sdílení informací, úkolů a termínů
S využitím konceptu úkolů, který propojuje  
všechny agendy myTEAM®, vědí všichni členové 
projektu, kdo má na čem pracovat a s jakými  
termíny. Projektový manažer i sponzor vidí  
všechny úkoly najednou v projektovém  
dashboardu. K úkolům lze připojit odkaz  
na dokumenty v DMS. Vše je sdíleno bezpečně 
na základě nastavení přístupových práv.

Sledování finančního plánu
myTEAM® vám umožní vyhodnocovat plnění 
cílů projektu, nákladů, termínů a jiných závazků. 
Průběžně sledujete finanční a obchodní plán, 
a máte tedy kontrolu nad úspěšnou realizací 
projektu. Celý proces je jasný a transparentní.

ROZŠÍŘENÍ O PODPISOVÝ ŘÁD Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který umožňuje předem 
nadefinovat pravidla pro schvalování jednotlivých projektů. Ve verzi ENTERPRISE je již součástí.

UPOZORNĚNÍ: Nezbytným modulem pro řízení projektů je modul PORADY.

Harmonogram
Každý projekt musí mít definovaný 
harmonogram. myTEAM® umožňuje jeho 
rozdělení na potřebný počet etap.  
Pro snadnější řízení jsou k dispozici milníky 
projektu, samozřejmostí jsou nástroje pro 
sledování plnění projektu a sledování odchylek. 
Náklady lze mimo harmonogram sledovat 
pomocí BPS dle plánu odpracovaných hodin, 
nákladů nebo jejich kombinace. 

Řízení rizik
U větších projektů je velmi důležité evidovat 
možná rizika. S myTEAM® můžete rizika  
účinně řídit a minimalizovat jejich dopady.  
Přes propojení na úkoly můžete do řízení  
rizik zapojit i ostatní členy týmu.

VŠE PRO ÚSPĚCH PROJEKTU

PROJEKTY OD A DO Z

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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Neustálý přehled o projektu  
z časového i finančního pohledu
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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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