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Servicedesk

CP Help Desk 6.9.70

Kategorie:
Informační systémy
Com Plus CZ, www.complus.cz

Přihlašovatel: 
Com Plus CZ, www.complus.cz
výrobce

Použití produktu: CP Help Desk je nástroj pro řešení požadavků a podporu komuni-
kace servisních organizací. Jde o komplexní a škálovatelné řešení především hlasové 
a e-mailové komunikace, které slouží pro záznam veškerých událostí a jejich přehled, 
zároveň se využívá i pro rychlé předání úkolů kompetentním řešitelům či pro celkové 
zlepšení komunikace. Umožňuje nejen  řešení incidentů zákazníků, ale i efektivní řízení 
reklamací, sdílení informací o průběhu řešení s klienty či partnery a komunikaci geo-
graficky oddělených pracovišť. Vhodné je pro všechny typy firem.

Popis produktu: Primárně je CP Help Desk určený pro příjem, řešení a správu poža-
davků zákazníků bez ohledu na obor činnosti společnosti (např. elektro, IT, komunikace, 
zabezpečovací technika, správa nemovitostí atd.), lze ho však využít i ve společnostech, 
které upřednostňují aktivní komunikaci. CP Help Desk nabízí automatickou kontrolu pl-
nění stanovených termínů (při zadání požadavku má uživatel okamžitě k dispozici po-
třebné údaje, např. termíny podle servisní smlouvy), dále umožňuje tvorbu reportů 
i statistik.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Responzivní webové rozhraní
 ■ Desktopová aplikace pro operátory a administrátory
 ■ Podpora všech komunikačních kanálů
 ■ Multitenant architektura
 ■ Integrace s telefonní ústřednou (nahrávání hovorů, click2call, okno o příchozím 

 hovoru…)
 ■ Integrace s jinými IS (ERP, CRM), dohledovými systémy, SD/HD, Active Directory
 ■ Periodické požadavky
 ■ Rozšíření o další uživatelská pole
 ■ Pro externí i interní zákazníky
 ■ Vícejazyčné verze

Cena (bez DPH): Podle rozsahu instalace, od 35 000 Kč

Intuitivní GUI 
softwaru ERP

Komponenta Lobby systému IFS 
Aplikace 9, update 1

Kategorie:
Informační systémy
IFS, www.ifsworld.com

Přihlašovatel:
IFS Czech, www.ifsworld.com/cz
zastoupení výrobce na českém trhu

Použití produktu: IFS Lobby nabízí přehledný pohled na jednotlivé aspekty podnikání 
i situace vztahující se vždy k roli nebo procesu. Aby se dosáhlo plné kontroly nad podni-
kovými procesy v organizaci, je nezbytná okamžitá dostupnost informací pro podporu 
řízení – a Lobby nabízí více než 300 ukazatelů stavu jednotlivých procesů a činností. Ty 
nejen informují management všech úrovní a úseků podniku o aktuálním stavu byznysu, 
ale zobrazují i úkoly pracovníkům, kteří jsou za jejich realizaci odpovědní. V případě po-
třeby lze kdykoli přidat další ukazatele či vytvořit přehled pro nové funkční místo, kon-
krétního pracovníka nebo skupinu pracovníků.

Popis produktu: Rozhraní IFS Lobby lze plně přizpůsobit, tak aby poskytovalo infor-
mace na míru jednotlivým uživatelům. Díky tomuto vylepšení lze IFS Aplikace 9 snad-
něji i rychleji používat a uživatelé mají blíže k obchodním procesům bez ohledu na to, 
zda k řešení přistupují z počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. To jim umožní jedno-
duše získat přesné a aktuální informace, analyzovat stav a určit správné kroky či udělat 
rychlé a správné rozhodnutí, a to kdykoliv na základě vždy aktuálních informací.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Aktuální informace pro rozhodování
 ■ Dostupné na desktopu, tabletu i mobilu
 ■ Plně responzivní design
 ■ Moderní a přehledný přizpůsobitelný vzhled
 ■ Možnost konfigurace a tvorby vlastních ukazatelů bez programování
 ■ Lze používat jako startovací stránku či rozcestník namísto tradičního navigátoru
 ■ Lze nasadit i jako nástroj pro workflow – Lobby vede uživatele, co má právě dělat
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