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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.

OVLÁDNĚTE ŽIVOTNÍ CYKLUS SMLUV
Vedle obecného modulu DMS pro řízení dokumentů nabízíme specializovaný modul na
řízení dokumentů typu smlouvy. Získáte nástroj pro evidenci smluv a především dohled nad jejich životním cyklem, od jejich přípravy přes fázi připomínek a schválení až
po zánik. Využijte naše know-how a osvědčenou metodiku pro specializované řízení
tohoto typu dokumentů.

SMLOUVY POD KONTROLOU
Snadné vyhledávání

Připomínkování

Všechny smlouvy najdete na jednom místě
a kdykoliv máte po ruce detailní informace
včetně skenu. myTEAM® pomáhá rychle
vyhledávat a orientovat se nejen ve smlouvách,
ale také v jejich dodatcích a přílohách.
To vše pomocí podrobných filtrů.

Systém eviduje vyjádření ke smlouvám a názory
kolegů, právníků a finančního oddělení.
I nadřízenému umožní smlouvu připomínkovat
a dále postoupit partnerům. Smlouvy jsou
procesně řízené – systém generuje úkoly
zodpovědným osobám, které se k nim
v dané fázi mají vyjádřit.

Řízení životního cyklu
Založením nových smluv provází průvodce,
díky kterému neopomenete žádné důležité
údaje. Umožňuje zadat pokyn k vytvoření nové
smlouvy pomocí šablon a vzorů. Hlídá celý
cyklus od založení až po zrušení a automaticky
kontroluje platnost jednotlivých smluv.

DOPORUČUJEME

Bezpečnost dat
Silnou stránkou našeho řešení je propracovaný
systém oprávnění přístupu k různým typům
dokumentů podle organizační struktury.
myTEAM® navíc funguje na principu rezervací,
který zabrání, abyste si navzájem
přepsali verze smluv.

ROZŠÍŘENÍ O PODPISOVÝ ŘÁD Modul si můžete rozšířit o Podpisový řád, který zautomatizuje proces
vzniku a připomínkování smluv včetně schválení finální verze odpovědnými osobami.
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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