
Helpdeskový systém
HelpDesk studio 5
Kategorie: Podnikový software
Kaktus Software
www.helpdeskstudio.cz
Přihlašovatel: Kaktus Software
www.helpdeskstudio.cz
výrobce

Elektronická výměna 
dat
webEDI
Kategorie: On  -line a související služby
Editel CZ
www.editel.cz
Přihlašovatel: Editel CZ
www.editel.cz
tvůrce

Použití produktu: WebEDI využijí zejména podnikatelé a menší obchodníci pro elektronické předávání obchodních dokumentů (např. 

faktury, objednávky, příjemky apod.). Bez dalších finančních nákladů a potřeby ERP systému se tak mohou stát rovnocennými partnery 

v automatizované elektronické fakturaci. Službu ocení hlavně menší dodavatelé do řetězců, kteří bez EDI komunikace leckdy nemohou 

být v řetězcích ani zalistovaní.

Popis produktu: Jde o snadno dostupné webové řešení pro výměnu elektronických dokumentů typu objednávky, faktury mezi obchod-

ními partnery bez nutnosti propojení s podnikovým informačním systémem. Umožňuje jednoduché a cenově přijatelné připojení k exis-

tujícím EDI partnerům, kteří komunikují prostřednictvím EDI platformy eXite. Vhodný je zejména pro společnosti s menším počtem vy-

měňovaných dokladů nebo firmy, které teprve plánují EDI zavádět. Ke zřízení webového EDI není třeba složitá implementace, stačí 

pouze přístup k internetu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Hromadný import odesílaných dokladů z podnikového IS a následná editace dokladu

 ■ Export přijímaného dokladu do souboru pro podnikový IS

 ■ Automatický elektronický pod-

pis/verifikace podpisu

 ■ Automatické potvrzování přijí-

maných zpráv

 ■ Vytvoření nové zprávy z přijaté 

zprávy pomocí funkce turn-

-around

 ■ Snadno editovatelné číselníky

 ■ Interaktivní formuláře doku-

mentů

 ■ Našeptávač a automatické dopl-

nění údajů ve formuláři dokladu

Cena: jednotky stokorun měsíčně

Použití produktu: Řešení podporuje podnikové procesy spojené s helpdeskem, servicedeskem a call centrem. Umožňuje i evidenci 

prací na projektech i mimo ně, lze jej využívat jako Znalostní bázi, Evidenci procesů změn, Download centrum apod. HelpDesk studio ob-

sahuje i rozšiřující moduly pro tvorbu reportů, výkaznictví, správu SLA, evidenci upozornění, dovoluje také vytvářet exporty do formátů 

XLS a CSV, statistiky, lze jej snadno napojit např. na podnikový CRM atd. Oproti ostatním helpdeskovým řešením se liší především širšími 

možnostmi konfigurace a škálovatelností – jak z pohledu životního cyklu (workflow), tak samotných formulářů.

Popis produktu: HelpDesk studio představuje moderní systém postavený na webové technologii, zaměřený na podporu a zefektivnění 

podnikových procesů. Lze jej přizpůsobit pro individuální potřeby příslušné společnosti. Celý systém je proto založený na šablonách de-

finovaných prostřednictvím XML a HTML, což umožňuje maximálně přizpůsobit formuláře, procesy, workflow, notifikace, uživatelská 

práva, strukturu kategorií a jiné prvky – jednoduše pouze změnou v XML. HelpDesk může používat jak velká nadnárodní společnost, tak 

firmy o několika zaměstnancích v závislosti na zvolené konfiguraci systému.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Podpora projektového i produktového 

principu členění HelpDesku

 ■ Široké možnosti práce s požadavky

 ■ Možnost definování vlastního životního 

cyklu

 ■ Nastavení práv podle uživatelských rolí

 ■ Logování kompletní historie požadavků

 ■ Možnosti integrace s externími systémy

 ■ Přehledné nastavitelné uživatelské roz-

hraní

 ■ Více jazykových mutací

 ■ Použití i z mobilních telefonů

 ■ Podpora zakládání požadavků e -mailem

Záruka: neomezená

Cena (bez DPH): Standard 28 875 Kč, Cor-

porate 59 000 Kč


