
Adresář kontaktů

Evidujete kontaktní údaje na vaše zákazníky 
a partnery na několika místech? Potřebujete adresář 

využít v dalších administrativních agendách? Chcete 
přehledně zobrazovat organizační strukturu?

Jednotná správa kontaktů
Adresář kontaktů byl navržen s cílem centralizovat a usnadnit evidenci kontakt-
ních údajů na libovolné subjekty. Díky němu již nemusíte evidovat své partnery, 
zákazníky či zaměstnance v několika systémech, ale využít výhod jednoho roz-
hraní a k důležitým údajům tak získat přístup okamžitě.

Pomocí adresáře můžete evidovat jakýkoliv typ subjektu a jemu podřízené jed-
notky. Stejně jednoduše lze vytvořit organizační strukturu a tu si v přehledné for-
mě vizualizovat.

Adresář  je  rovněž  připraven  pro  integraci  s  dalšími  řešeními,  které  vyvíjí 
společnost AiP Safe.

Evidujte důležité informace
Pomocí adresáře kontaktů můžete evidovat všechny podstatné kontaktní a jiné 
údaje týkající se vaší organizace, partnerů či zákazníků.

Aplikace  obsahuje  nástroje  pro  jednoduchou  evidenci  subjektů,  osob  a  jejich 
funkcí. Formou vizitky můžete zajistit rychlou vstupní evidenci nejdůležitějších 
informací.

Vedle základních údajů, které identifikují subjekt, můžete rovněž ukládat chráně-
né informace, údaje o WWW stránkách, telefonní a faxová čísla, různé typy adres 
apod.

Zobrazte si vztahy mezi subjekty
Mezi jednotlivými subjekty můžete evidovat vzájemné vztahy – např. u klienta 
můžete vytvořit vazbu na kontaktní osoby, v případě organizační struktury zachy-
tit hierarchii oddělení a o do nich zařazených osob a jejich funkcí apod.

Vytvářejte organizační strukturu
Adresář  umožňuje  evidovat  libovolnou  organizační  strukturu  a  tu  přehledně 
vizualizovat. Máte tak přehled o pracovních jednotlivých oddělení, jejich funk-
cích a dalších důležitých údajích.
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KLÍČOVÉ  VLASTNOSTI

 Centralizovaná evidence 
kontaktních údajů

 Evidence subjektů, osob 
a funkcí

 Rozsáhlá škála údajů, které 
lze zaznamenat

 Tvorba organizační 
struktury

 Možnost evidovat vztahy 
mezi jednotlivými kontakty

 Připravenost na integraci 
s dalšími řešeními 
společnosti AiP Safe

 Propojení s modulem ISDS

Správa dokumentů a workflow pro firmy a organizace



Integrace s dalšími řešeními
Adresář  kontaktů je  připraven  pro integraci  s  řešeními  pro  správu dokumentů 
společnosti AiP Safe.

Například u řešení pro správu projektů můžete evidovat vaše zákazníky a osoby 
účastnící se projektu či vlastní projektové týmy a na ně delegovat úkoly a poža-
davky.

Záznam subjektu v adresáři
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HLAVNÍ  PŘÍNOSY

 Jednotné rozhraní 

 Zamezení vzniku 
duplicitních záznamů

 Okamžitý přístup 
k důležitým kontaktním 
údajům

 Možnost načítání kontaktů z 
ISDS
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