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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.

INTERNÍ KOMUNIKACE NA JEDNIČKU
Modul Směrnice umožňuje evidovat směrnice v elektronické podobě a pomocí workflow
řídit procesy i sledovat jejich platnost. Postará se o distribuci a průkazné potvrzení
o seznámení. Zjednodušuje interní komunikaci a zajišťuje řádné a průběžné splnění
legislativních požadavků.

OBĚH SMĚRNIC
Přehledná evidence

Potvrzení o seznámení

myTEAM® přináší přehlednou evidenci
a zdroj informací pro zajištění korektní správy
směrnic. Odstraňuje nekoordinované zásahy
a ruční řízení procesů. Silnou stránkou modulu
je snadné vyhledávání v evidenci směrnic
dle parametrů. Systém zjednodušuje interní
komunikaci, lze informovat jen
o provedených změnách.

myTEAM® zajišťuje proces seznámení se
směrnicemi v závislosti na příslušných rolích.
Generuje úkol k přečtení vždy pouze na relevantní
skupinu osob nebo jednotlivce. Šetří čas a snižuje
riziko finančních pokut při auditech a inspekcích.

Rychlý nástup nových zaměstnanců
Modul pomáhá zrychlit proces nástupů
zaměstnanců do společnosti i při změně
pozice. Pomocí promyšleného workflow se
novému kolegovi automaticky hned při nástupu
vygenerují všechny směrnice, se kterými
se má seznámit.

DOPORUČUJEME

Automatizace procesů
Systém řídí procesy pomocí automatických
úkolů doplněných o notifikace. Zahrnuje fáze
od přípravy přes připomínkování, schvalování
až po publikování směrnice. Podporuje proces
vzniku nových směrnic, které lze tvořit ze
šablon pomocí průvodců. Průběžně kontroluje
a hlídá platnost nebo určený termín pro revizi.

ROZŠÍŘENÍ O PODPISOVÝ ŘÁD Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces
vzniku a připomínkování směrnic včetně schválení finální verze odpovědnými osobami.
Ve verzi ENTERPRISE je již součástí.

Automatická průkaznost
přečtení směrnic pro audit

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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