
Řešení na míru

Potřebujete elektronizovat své dokumenty? Chcete 
zajistit řízený oběh dokumentů? Naším cílem je vždy

dodat řešení a produkty, které budou odpovídat 
reálné situaci a požadavkům zákazníka.

Respektujeme potřeby našich zákazníků
Každá  organizace  se  vyznačuje  rozdílnými  vlastnostmi,  potřebami  či
specifickými  procesy.  Před  zahájením  vlastního  vývoje  proto  podrobně
analyzujeme postupy a požadavky zákazníka. Analýza vzniká na základě know-
how našich expertů, kteří navrhnou optimální řešení. Důležitým kritériem je nejen
výsledná snadnost použití, požadovaná funkčnost, ale rovněž zvýšení efektivity
procesů oproti výchozímu stavu.

Úprava nabízených řešení
Nebudou-li  vám  vyhovovat   standardně  nabízená  řešení,  můžeme  je pro  vás
upravit  –  doplnit  další  funkcionality,  změnit  jejich  chování,  definovat  další
workflow procesy,  zajistit  těsnější  integraci  s  vaší  provozní  infrastrukturou  či
jejich vzhled přizpůsobit  firemnímu image.

Vývoj nových řešení na míru
Jsme připraveni pro vás vyvinout zcela nové řešení, plně odpovídající specifikům
vaší agendy a dle potřeby je rovněž integrovat s našimi dalšími produkty. Vaše
plná spokojenost je pro nás důležitá.

Integrace
V rámci integrace poskytujeme: 

● Integraci námi vyvíjených řešení do heterogenního prostředí a zajištění jejich
hladké spolupráce.

● Propojení našich řešení s aplikacemi třetích stran. Zaujme-li vás např. řešení
pro správu faktur, můžeme jej integrovat s vaším ERP systémem či účetním
softwarem.

Klademe důraz na jednoduchost a užitnost
Nemyslíme  si,  že  příliš  složitá  řešení   jsou  nutně  výhodou.  Při návrhu
a implementaci  vždy klademe důraz  na  ergonomii  řešení  tak,  aby odpovídalo
definovaným  potřebám  a  naši  zákazníci  jej  mohli  bez  zbytečných  prostojů
okamžitě a intuitivně začít používat.

SAFE / Řešení na míru

KLÍČOVÉ  VLASTNOSTI

 Úprava existujících řešení 
po funkční i vzhledové 
stránce.

 Vývoj zcela nových řešení 
na míru.

 Vzájemná integrace námi 
vyvíjených řešení.

 Integrace s aplikacemi 
třetích stran.

 Optimalizace procesů.

 Tým expertů s mnohaletými
zkušenostmi.
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