ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM
RosaData

Řízení projektů

Systém spojuje činnosti, které dosud byly sledovány a řízeny v
různých systémech.

Modul projektového řízení přináší nový přístup k řízení
projektů:

Jednotlivé moduly je možné libovolně kombinovat a sdílejí
společná data. Vytváření reportů přes všechny činnosti firmy.

Plánování projektu
Vypracování harmonogramu a rozpočtu příjmů a
výdajů
Sestavení a řízení projektového týmu
Sledování harmonogramu a rozpočtu
Řízení interních a externích projektů
Sledování průběhu projektu
Vyhodnocení a reporting projektů i dílčích
podprojektů
Neomezené množství podprojektů

Systém je navržen tak aby nastavením vlastností vyhověl
různým požadavkům.
Systém je provozován v různorodých firmách:
Obchodní firmy
Poskytovatelé služeb
Výrobci
Stavební firmy
Realitní a Developerské firmy
Softwarové firmy
Systém je propojen na Ekonomický systém Altus VARIO,

Řízení procesů a WorkFlow
Modul řízení procesů umožňuje:
Modelování procesů
Automatizaci procesů
Grafické modelování
Spouštění připravených procesů (Krok za krokem)
Generování procesů (Projekt)
Automatické generování souvisejících objektů
(dokumenty, doklady, úkoly, emaily,…)

Správa požadavků
Modul správa požadavků je určen pro evidenci a řešení
různorodých požadavků:
Požadavky na vývoj
Hlášení a řešení chyb (HelpDesk)
Řešení reklamací
Žádanky
Klientské změny
Požadavky na vybavení
Události a chyby reportované externími systémy

Využití:
Řízení kvality (ISO)
Pracovní postupy
Znalostní databáze (Knowledge Base)
Metodika
Automatizace
Směrnice
…

Požadavky je možné řešit přímo, přes události nebo projekty
včetně přidělení zdrojů a výkazů práce.

Obchodní případy a CRM
Obchodní případy soustřeďují informace o obchodních
případech a obchodních partnerech především:
Události a úkoly včetně projektů
Požadavky
Doklady
Smlouvy
Korespondenci a schůzky
Dokumenty

www.jrv.cz

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno
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Doklady

Události

Modul dokladů obsahuje:

Základní modul pro řízení zdrojů(lidé, stroje, zařízení,
místnosti) a činností ve firmě s vazbou nejen na:

Fakturace
o Faktury vydané
o Faktury přijaté
o Správa pohledávek a závazků
Pokladna
o
Příjmové pokladní doklady
o Výdajové pokladní doklady
Objednávky
o
Poptávky
o Nabídky
o Objednávky přijaté
o Zakázky

Projekty
Obchodní případy
Požadavky
Okamžité informace o plnění úkolů, výkazy práce, vyhodnocení,
reporting pro všechny činnosti ve firmě.

Doklady jsou propojeny na Ekonomický systém Altus VARIO

Další moduly
Pošta
Smlouvy
Jednání
Zdroje
Zaměstnanci
Adresář
Mnoho dalších funkcí a pomůcek

RosaData
Další informace

Správa dokumentů

Internetová prezentace www.rosadata.cz
Produktové listy modulů
Bezplatná prezentace

Modul dokumenty je využíván především pro
přílohy v ostatních modulech aplikace.
Verze
Vzorové dokumenty
Generování dokumentů (doplnění dat objektů)
Šifrování souborů
Volitelné uložení soubor/databáze
Komentáře
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