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On -line služba pro realizaci a řízení revizí VTZ

Inspecto

Kategorie:
On -line nebo související služby
Inspecto, www.inspecto.online

Přihlašovatel:
Inspecto, www.inspecto.online
výrobce a provozovatel

Použití produktu: Inspecto slouží k realizaci a řízení revizní činnosti, k vytváření ar-
chivu revizí a databází klientů a měřidel. Aplikace aktuálně obsahuje modul pro revize 
vyhrazených technických elektrických zařízení (VTEZ), který se skládá z oddílů Elek-
trické stroje, Zařízení pro obloukové svařování, Elektrické spotřebiče, Elektroinstalace 
a Systém ochrany před bleskem. Každý oddíl obsahuje šablony pro revizní činnost podle 
konkrétních norem (nových i dřívějších).

Popis produktu: Inspecto je on -line revizním nástrojem, který díky plánovači a před-
nastaveným postupům při výkonu usnadňuje a zrychluje realizaci a řízení revizní čin-
nosti. Dovoluje budovat přehlednou evidenci klientů a měřidel, zajišťuje metrologický 
proces a nabízí aktivní propojení na definice technických normativů. Obsahuje rovněž 
neustále aktualizovanou databázi závad s více než 20 000 položkami. Inspecto pracuje 
na mobilních zařízeních (nativní aplikace pro Android) i běžných počítačích (internetový 
prohlížeč) a umožňuje vytvoření revizní zprávy přímo v místě revize, a to včetně dopl-
nění elektronického podpisu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jednoduché a pohodlné ovládání
 ■ Odstranění nadbytečné administrativy
 ■ Bezpečné uložení všech revizních zpráv v cloudu
 ■ Mnoho propracovaných revizních šablon s plnou návazností na ČSN včetně citací
 ■ Možnost pracovat na takovém zařízení, které uživateli v konkrétní situaci vyhovuje 

nejvíce

Cena: 890 Kč/měsíc a uživatele

Řízení procesů, úkolování a práce s dokumenty

myTeam

Kategorie:
Systémy pro správu obsahu
Kvados, www.kvados.cz

Přihlašovatel:
Kvados, www.kvados.cz
výrobce a dodavatel

Použití produktu: MyTeam představuje komplexní řešení pro oblast řízení úkolů, 
 porad, projektů, dokumentace, schvalování faktur a objednávek, správu nemovitostí 
a vozového parku, agendy smluv, směrnic atd. Cílem je oproštění se od světa papíro-
vých dokumentů a složité operativy. Vše je na jednom místě společně s centrálním 
 úkolovníkem, který shromažďuje úlohy systémové, vyplývající z procesů, porad a cílů 
společnosti. Klient funguje na počítačích i na mobilních zařízeních.

Popis produktu: MyTeam je modulární portálové řešení pro podporu manažerského 
řízení. Systém umí velké množství rutinních procesů a úkolů automatizovat. Jeho prin-
cip fungování panelů je odlišný od práce s tradičními okny. V systémech apod. spustíte 
aplikaci a otevře se okno, popř. několik oken najednou. Ta se mohou vzájemně překrý-
vat. Panel se automaticky přichytí k levé straně monitoru, další se zobrazují vedle již 
otevřeného, a tak můžete pokračovat neustále dál doprava. Díky panelům lze vidět 
 současně evidenční seznam (například seznam faktur) a zároveň si prohlížet podrobný 
náhled nad fakturou. To vše na jedno kliknutí.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Poskytuje dohled nad stavem organizace
 ■ Stará se o bezpečnost informací
 ■ Automatizuje rutinní procesy
 ■ Udržuje know -how ve sdíleném prostředí
 ■ Zlepšuje týmovou komunikaci
 ■ Usnadňuje sdílení dokumentů
 ■ Pomáhá s organizací porad
 ■ Šetří čas při hledání dokumentů
 ■ Usnadňuje orientaci v úkolech
 ■ Automaticky připomíná termíny

Cena (bez DPH): od 100 tisíc Kč
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