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Při rozvoji společnosti se zvyšuje potřeba realizace nových požadavků jako například 
na nákup nového hardwaru, nábor zaměstnanců, ale také na různé opravy vybavení. 
Pro pokrytí těchto potřeb slouží modul Service Desk, který umožňuje nejen evidenci  
a rychlé řízení těchto požadavků, ale také vyhodnocování kvality interních služeb (OLA) 
mezi týmy či odděleními.

V jednoduchosti je síla
Zadávání požadavků je zjednodušeno tak, aby 
byl předmětem především obsah požadavků 
bez nutnosti znalosti složitých procesů. 
Zadavatel vyplní jednoduchý formulář s definicí 
problému či potřeby a ihned zakládá požadavek. 
V tu chvíli se generuje úkol na řešitele. 

Konfigurace procesů
Za touto jednoduchostí se skrývají možnosti 
nastavení času, který mají řešitelé na splnění 
požadavku. Pro usnadnění se nastaví pravidla 
pro každou kategorii požadavků, jimž odpovídá 
také řešitel a termín. Při provozu již není čas 
řešit definování jednotlivých detailů, vše se 
proto v procesu posouvá dle předem  
zadaných pravidel.

Filtrování požadavků dle kritérií
Fulltextové vyhledávání v požadavcích
Využití DMS pro práci s dokumenty u každého požadavku

Management požadavků
Díky automatizované definici se požadavky 
prioritizují a zaměstnanci mají jasno, kdy  
a co mají řešit. Modul Service Desk podporuje 
libovolný počet skupin, které požadavky vyřizují, 
takže požadavky na základě své kategorie 
přistanou vždy na správném stole.

Možnost diskuze
U každého požadavku lze diskutovat nad daným 
problémem nebo se třeba jen doptat na detaily. 
Není nutné si zdlouhavě přehazovat požadavek 
tam a zpět – stačí se domluvit! V diskusi se 
zobrazují komentáře vzniklé kdykoliv a kdekoliv  
v procesu, takže vše najdete na jednom místě.

ŘÍZENÍ POŽADAVKŮ

KOMUNIKACE JE ZÁKLAD

SAMOZŘEJMOSTÍ JE TAKÉ

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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Rychlé vyřešení  
nejasností v zadání

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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