Evidence termínů

Správa časově omezených úkolů
Každá společnost se průběžně setkává s otázkou, jakým způsobem
spravovat termíny, do kterých má být splněna nějaká činnost nebo úkol.
Málokterý z dostupných nástrojů na trhu je přitom umožňuje tuto evidenci
řešit opravdu přehledně, systematicky a s možností začlenění schvalovacího
procesu. Aplikace Evidence termínů splňuje výše uvedená kritéria a přidává
řadu nadstandardních funkcí v jednoduchém a intuitivním rozhraní.

Tento nástroj může být využit
k vytváření a správě libovolných
časově omezených termínů a úkolů, od rutinních denních činností
až po platnost smluv či životní
cyklus majetku. Jeho předností je
snadné nasazení, intuitivní užívání, důsledná notifikace nadcházejících událostí a respektování
podnikové hierarchie.
Aplikace Evidence termínů je postavena na moderních webových
technologiích. K jejímu používání postačuje uživateli moderní
webový prohlížeč. Uživatelské
rozhraní nabízí jednoduché ovládání aplikace s důrazem na ergonomii a přirozenou intuici uživatele. Klíčovou součástí rozhraní
je neustále zobrazená notifikační
oblast upozorňující na nesplněné
termíny a čas jejich vypršení.
Úvodní obrazovkou je přehled
termínů
přiřazených

přihlášenému uživateli, rozšířený
o termíny, které vyplývají z jeho
uživatelských oprávnění a pozici
v organizační struktuře. Tento
přehled lze jednoduchým způsobem filtrovat a řadit dle zvoleného kritéria.
Termíny lze vytvářet pro sebe i jiné
uživatele velmi rychle z dostupného formuláře. Specifikovat lze nejen pověřenou osobu, ale volitelně

též správce termínu (manažera),
který bude dohlížet na splnění termínu. Pro snadné vyplnění aktuálního uživatele nebo nadřízeného
jsou k dispozici rychlé volby.
Založený termín lze pouhým kliknutím označit jako splněný, přičemž aplikace zřetelně označuje
všechny možné kombinace splněných/nesplněných termínů, v/po
datu splnění.

Přehled termínů

Společnost COMTESYS je dodavatelem komplexních řešení v oblasti informačních technologií. Více informací nalezete na www.comtesys.cz
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Termín může být definován tak,
že jeho úprava za účelem posunu termínu bude vyžadovat
schválení správcem termínu.
Tímto způsobem lze snadno
zamezit svévolnému posouvání
termínu osobou pověřenou splněním termínu.
K usnadnění vkládání repetitivních termínů umožňuje aplikace
založit termín s opakováním.
V okamžiku vypršení takového
termínu je automaticky založen
termín nový dle designovaného
časové přírůstku opakování. Počet výskytů opakování lze samozřejmě omezit časově i číselně.

Aplikace Evidence termínů obsahuje sofistikovaný notifikační
systém, umožňující o všech klíčových událostech informovat
dotčené uživatele. Upozornění
lze nastavit na úrovni termínu formou notifikace blížícího
se vypršení termínu a eskalace
na pověřeného správce termínu. V uživatelském profilu lze
také notifikace zakázat globálně
a tím úplně zamezit zasílání notifikačních e-mailů.
Celý životní cyklus termínu je
podrobně zaznamenáván do
historie, takže lze rychle dohledat všechny provedené změny

i případné neautorizované zásahy (vzniklé například chybně
nastaveným oprávněním).
Termíny je možné uspořádávat
do projektů a kategorií, čímž
dojde výraznému zpřehlednění naplánovaných termínů.
Příslušnost k danému projektu nebo kategorii navíc přináší
možnost zpřístupnit termín vybrané skupině uživatelů, kteří
jinak nemají oprávnění termín
zobrazit.
Pokud je organizací důsledně
vyžadováno plnění evidovaných termínů, je bezpodmínečně nutné zajistit zastupitelnost
uživatelů v době nepřítomnosti,
která je v aplikaci podrobně řešena v podobě zástupu s časovým omezením a navíc s plnou
podporou notifikací.
Aplikace dokáže načítat organizační strukturu z LDAP systémů třetích stran, při absenci
takového systému dokáže tyto
vazby autonomně definovat přímo v aplikaci.

Předvolby uživatele

COMTESYS, spol. s r.o., Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4
tel.: +420 241 091 260, fax: +420 241 091 261
e-mail: info@comtesys.cz

www.comtesys.cz

