MAJETEK
Modul MAJETEK zahrnuje funkce pro práci s majetkem, které jsou v QI
rozděleny do několika dílčích bloků. Základní majetek poskytuje organizaci
prostředky pro evidenci vlastního i cizího majetku. Tato základní funkčnost je
dále rozšiřována obchodními jednotkami pro operace s krátkodobým
a dlouhodobým majetkem. Majetek krátkodobý, slouží k práci s evidovaným
krátkodobým majetkem, dříve označovaným jako DKP, DIM či EDM. Majetek
dlouhodobý umožňuje vést podrobnou evidenci cen, změn a veškerých akcí
prováděných s dlouhodobým majetkem. Rovněž umožňuje evidovat veškeré
podklady pro výpočet odpisů. Standardní výpočet účetních a daňových odpisů
poskytuje efektivní prostředky pro kvalifikované plánování a tvorbu účetních
odpisů majetku od modelování odpisů, přes z něho odvozené analýzy
a prognózy až po vlastní plán. Plán odpisů může být součástí finančního plánu
organizace, možná je i tvorba daňových odpisových plánů. Pro organizace se
specifickými požadavky slouží rozšířený výpočet odpisů umožňující odepisovat
např. části investičních celků nebo odepisovat nestandardními druhy odpisů.
U všech druhů majetku lze sledovat jeho umístění, k dispozici jsou i nástroje
pro inventarizaci. Změny v dlouhodobém i krátkodobém majetku lze
automatizovaně účtovat v rámci modulu Finanční účetnictví.

QI MANAŽER
Modul QI MANAŽER je velmi silným analytickým nástrojem pro vytváření
manažerských přehledů. Aplikace je určena zejména těm uživatelům IS,
kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze
z informačního systému v přehledné, uživatelem definované podobě. Takto
uspořádaná data lze třídit, filtrovat, sčítat a dávat do různých, jiným
způsobem těžko definovatelných souvislostí. Tento nástroj využívá
tabulkového procesoru MS Excel 2000 a OLAP databáze. Velkou výhodou je
možnost analýzy zobrazených informací pomocí tzv. drill-down - propadání
se. Tato metoda umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až na
jednotlivé položky, ze kterých se tyto celky skládají. Systém dává možnost
vytvářet si z nadefinovaných pohledů různé typy grafů. Tyto grafy nejsou
však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako s tabulkami, aktivně
pracovat. Celá aplikace pracuje metodou off-line - to znamená, že nejdříve
vybere pouze data nezbytně nutná k požadované analýze a potom je
dávkově "načerpá" do speciální databáze - datové kostky. Svá data si tak
uživatel může přinést domů např. na notebooku, na kterém samotný
informační systém nemusí mít vůbec nainstalovaný. Data je možno
pravidelně "občerstvovat" pomocí "časovačů" QI, které v předem
definovaných intervalech aktualizují data v OLAP databázi.

PŘENOSY DAT
Samostatnou a spíše technologickou částí QI, jsou přenosy dat, které
v rámci vybraných aplikací, umožňují provádět zpracování dat ve vzdálených
lokalitách v samostatných databázích, tzv. off-line. Tato funkčnost najde
uplatnění zejména u organizací se vzdálenými pobočkami, které nedisponují
dostatečně dimenzovanou přímou konektivitou k centrální databázi systému
pro on-line zpracování dat. Další uplatnění najdou přenosy dat při
zakázkovém zpracování dat více subjektů například účetní agenturou
nebo při vzájemném předávání dat a dokladů mezi firmami v rámci
výrobního či distribučního řetězce.

První
elastick˘
informaãní
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Standardní aplikace QI, zahrnující Finanční účetnictví, Finance, Nákup a prodej,
CRM a Marketing, Skladové hospodářství a Správu systému, popsané v rámci
QI start edition, lze rozšířit o sadu dalších specializovaných aplikací, zvyšujících
komplexnost celého informačního systému QI.

PERSONALISTIKA
Modul PERSONALISTIKA lze v QI rozdělit na několik částí. Základní personalistika
slouží jako základní personální evidence. Umožňuje evidovat základní personální data
zaměstnanců jako jsou základní identifikační údaje, adresy bydlišť, národnosti, kódy
spojení, informace o rodinných příslušnících, informace o jejich profesní použitelnosti,
osobní charakteristiky, fotografie, množství poznámek a mnoho dalších. Podobné
informace lze evidovat i k osobám, které jsou členy jiných organizací a nefigurují
v seznamu zaměstnanců. Obchodní jednotka Kariérové dráhy, obsahuje funkce, které
umožňují modelování profesního rozvoje osoby v rámci organizace, tj. vytváření plánu
zařazení osoby na jednotlivá pracovní místa v čase i plán úkolů souvisejících
s postupem po této kariérové dráze atd. Opačným pohledem na tytéž informace je
personální plánování, kde lze vytvářet plán obsazování jednotlivých pracovních pozic
stávajícími či potenciálními zaměstnanci.Výchova a vzdělávání umožňuje evidovat
a plánovat výchovné a vzdělávací aktivity pro jednotlivé zaměstnance s využitím
databáze kurzů a školení. Lze vytvářet plán vzdělávání včetně odhadu finančních
nákladů na jednotlivé vzdělávací akce. Často používanou částí personalistiky je
evidence docházky.

MZDY
Modul MZDY umožňuje zpracování všech druhů mezd v návaznosti na platnou
legislativu. Datová základna poskytuje údaje, týkající se základních personálních údajů
zaměstnance a údajů o jeho pracovněprávním vztahu. Zpracování mezd lze provádět
hromadně nebo pro konkrétního zaměstnance. Výpočet mezd lze libovolně opakovat.
Pro kontrolu výpočtu je vytvořena podpora ve formě kontrolních sestav a hlášení,
upozorňujících na nestandardní postupy při výpočtu, případně na chybné zpracování.
Nejen že je k dispozici dokonalá historie spočtených mezd, kdy každý výpočet lze
znovu zopakovat, ale je možné provádět i variantní simulace výpočtu mezd pro
budoucí období. Kromě možnosti definice vlastních sestav existuje bohatá nabídka
standardních tiskových sestav a výkazů, např. pro správu nemocenského pojištění,
okresní úřady, zdravotní pojišťovny, mzdovou rekapitulaci pro personální
a zaměstnanecké útvary, podklady pro finanční účtárnu, sestavy srážek a mnoho
dalších. Zajímavou možností v modulu Mzdy je použití vybraných statických výkazů,
které lze ze systému přímo tisknout a předkládat jednotlivým úřadům státní správy.

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ
Modul ORGANIZACE a řízení zahrnuje organizační a řídící struktury, které jsou
významnou a všudypřítomnou součástí QI. Organizační struktura vyjadřuje hierarchické
uspořádání organizačních jednotek v rámci organizace, kde organizační jednotkou
může být např. podnik, závod, divize, dílna, sklad, pobočka, prodejna, pracovní místo
atd. Řídící struktura umožňuje hierarchické uspořádání pracovních míst organizace.
Vyjadřuje vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi pracovními místy organizace
a zpravidla se jen částečně překrývá s organizační strukturou společnosti. Na řídící
strukturu organizace přímo navazují funkce např. pro personální plánování nebo je
využita v rámci operativního řízení – úkolování, které obsahuje nástroje pro operativní
zadávání a sledování plnění úkolů. Úkoly mohou v QI ale vznikat i na základě
obchodních případů, zakázek, projektů, marketingových akcí nebo také na základě
pracovních porad. Pro plánování pracovních porad, tvorbu zápisů a rozdílení úkolů
z těchto porad vzešlých je připravena řada výkonných funkcí. Součástí nabídky každého uživatele může být komplexní seznam úkolů s vazbou na plánovací kalendáře.

VÝROBA

Modul VÝROBA zahrnuje TPV, plánování, operativní řízení a vyhodnocování výroby. Základem je technický popis výrobku – kusovník.
Ten umožňuje vytvořit hierarchický popis výrobku, kde jednotlivé materiály či podsestavy mohou být použity vícenásobně. Strukturní
kusovníky je možné zobrazovat i editovat v grafické hierarchické podobě. Každý uzel strukturního kusovníku může být svázán
s odpovídajícím technologickým postupem. Počet úrovní vnoření kusovníku není omezen. Lze vytvářet i velmi jednoduché jednoúrovňové
kusovníky, pro které se v některých oborech používá název receptura.
Technologické postupy mohou být popsány buď jednoduše nebo naopak velmi podrobně s detailními popisy jednotlivých operací prováděných na výrobku, které mohou být dále členěny na dílčí kroky. Technologické postupy jsou zpravidla navázány na uzly strukturního
kusovníku výrobku. K jejich tvorbě lze využívat číselníku typových operací. Systém se vyznačuje důsledným oddělením technické
a výrobní dokumentace. Ke každé zakázce vzniká konkrétní sada dokumentace, v níž mohou být promítnuty povolené náhrady a záměny
(varianty). Veškeré změny prováděné v dokumentaci výrobku lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Popisy změn
v knize změn mohou být navázány na kusovníky a technologické postupy. Platnost změny závisí na stavu procesu schvalování změny.
Změny jsou navázány na verze jednotlivých produktů. Pro potřeby nabídkových řízení je možné využít nástrojů pro simulaci zařazení
zakázky do výroby, pro vygenerování veškerých předpokládaných nákladů na materiál, mzdy kooperace, výpočty termínů dodání apod.

Plánování výroby umožňuje sestavit plán výroby pouze na základě potřeby
materiálu, bez započtení kapacit jednotlivých pracovišť nebo naopak na
základě potřeby materiálu i kapacity jednotlivých pracovišť. Výpočet zohledňuje
mimo jiné priority zakázek a výrobní dávky. Plánování výroby metodou kritické
cesty, umožňuje sestavit plán výroby na základě potřeby materiálu a kapacity
jednotlivých pracovišť. Při výpočtu se bere ohled na pořadí jednotlivých
operací, možné souběhy operací na více pracovištích, výrobní dávky, priority
zakázek atd. Do plánu lze zahrnout i rozpis kooperací na jednotlivé kooperační
partnery včetně cen a termínů dodání. Dílenské plánování a dílenské řízení
výroby umožňuje úkolování až na jednotlivé pracovníky a sledování plnění
zadaných úkolů na základě výkazů práce. Dále umožňuje efektivně řídit
materiálové toky probíhající mezi výrobou a sklady či sledovat fronty operací
na jednotlivá pracoviště.
Vyhodnocování výroby disponuje funkcemi pro ekonomické vyhodnocování
jednotlivých výrobků a zakázek. Provádí porovnání kalkulovaných a skutečných
nákladů na výrobu. Ceny materiálu, polotovarů a výrobků lze kalkulovat na
základě neomezeného množství kalkulačních vzorců, do nichž může vstupovat
neomezené množství veličin, z nichž některé jsou předdefinovány jako např.
materiál, mzda, kooperace, polotovar, čas přípravy celkem, čas kusový celkem,
výrobní režie, správní režie, režie na pracoviště atd. Vlastní řízení výroby lze
provádět v souladu s nejčastěji používanými metodami (MRP II, JIT, KANBAN, …).
Z došlých objednávek je možné vytvářet výrobní zakázky tak, že do výrobní
zakázky se přenesou všechny položky jedné nebo více vybraných objednávek,
které obsahují výrobek. Lze vytvořit i více zakázek z jedné objednávky.
K zakázce lze zobrazit seznam potřebného materiálu, celkové nároky na
kapacity a další přehledy v závislosti na rozsahu výrobní dokumentace.
Vykazování operací lze provádět nejen běžnými postupy, ale např. i pomocí
čárových kódů. Vykazování operací ve výrobě je možno provádět tak, že se
jednoduchým způsobem sejme např. osobní číslo zaměstnance, následně
označení požadované operace a doplní se vykazované množství. Takto se
dosahuje značné eliminace chyb při sběru dat z výroby, které jinak rozhodují
o zpoždění pohledu na reálný stav výroby oproti plánovanému stavu.
Tok materiálu, polotovarů a výrobků mezi interními pracovišti či kooperanty je
řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým výrobním zakázkám.
K dispozici je i celá řada funkcí pro specifické výrobní obory. Jednou z nich jsou
sortimentní tabulky. Uplatňují se zejména v těch typech výrob, kde je třeba
pracovat např. s tzv. velikostními sortimenty, barvami či dezény výrobků.
Typickými uživateli jsou oděvní podniky. Položky vybraných dokladů jako např.
objednávek či dodacích listů je možné plnit ve formě tabulek, kdy např. v jedné
ose jsou zobrazeny velikosti, ve druhé barvy nebo použité materiály.
Do jednotlivých buněk tabulky se potom vepisuje požadované množství.
Samozřejmostí je i tisk v tabulkovém tvaru.
Komplex funkcí pro podporu výroby je doplněn i katalogy komunálního nářadí
a speciálního nářadí. Veškeré vstupy dat a zvláště pak statistické, dokumentační
a kontrolní přehledy plně podporují systémy jakosti dle norem ISO 9000
a 14000 nebo VDA 6. Další návaznosti na výrobu mají výdejny nářadí,
evidence pracovních pomůcek či nástroje pro odvozování norem např.
na základě tvarových podobností.
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kusovníku výrobku. K jejich tvorbě lze využívat číselníku typových operací. Systém se vyznačuje důsledným oddělením technické
a výrobní dokumentace. Ke každé zakázce vzniká konkrétní sada dokumentace, v níž mohou být promítnuty povolené náhrady a záměny
(varianty). Veškeré změny prováděné v dokumentaci výrobku lze podchytit v rámci změnového řízení do knihy změn. Popisy změn
v knize změn mohou být navázány na kusovníky a technologické postupy. Platnost změny závisí na stavu procesu schvalování změny.
Změny jsou navázány na verze jednotlivých produktů. Pro potřeby nabídkových řízení je možné využít nástrojů pro simulaci zařazení
zakázky do výroby, pro vygenerování veškerých předpokládaných nákladů na materiál, mzdy kooperace, výpočty termínů dodání apod.

Plánování výroby umožňuje sestavit plán výroby pouze na základě potřeby
materiálu, bez započtení kapacit jednotlivých pracovišť nebo naopak na
základě potřeby materiálu i kapacity jednotlivých pracovišť. Výpočet zohledňuje
mimo jiné priority zakázek a výrobní dávky. Plánování výroby metodou kritické
cesty, umožňuje sestavit plán výroby na základě potřeby materiálu a kapacity
jednotlivých pracovišť. Při výpočtu se bere ohled na pořadí jednotlivých
operací, možné souběhy operací na více pracovištích, výrobní dávky, priority
zakázek atd. Do plánu lze zahrnout i rozpis kooperací na jednotlivé kooperační
partnery včetně cen a termínů dodání. Dílenské plánování a dílenské řízení
výroby umožňuje úkolování až na jednotlivé pracovníky a sledování plnění
zadaných úkolů na základě výkazů práce. Dále umožňuje efektivně řídit
materiálové toky probíhající mezi výrobou a sklady či sledovat fronty operací
na jednotlivá pracoviště.
Vyhodnocování výroby disponuje funkcemi pro ekonomické vyhodnocování
jednotlivých výrobků a zakázek. Provádí porovnání kalkulovaných a skutečných
nákladů na výrobu. Ceny materiálu, polotovarů a výrobků lze kalkulovat na
základě neomezeného množství kalkulačních vzorců, do nichž může vstupovat
neomezené množství veličin, z nichž některé jsou předdefinovány jako např.
materiál, mzda, kooperace, polotovar, čas přípravy celkem, čas kusový celkem,
výrobní režie, správní režie, režie na pracoviště atd. Vlastní řízení výroby lze
provádět v souladu s nejčastěji používanými metodami (MRP II, JIT, KANBAN, …).
Z došlých objednávek je možné vytvářet výrobní zakázky tak, že do výrobní
zakázky se přenesou všechny položky jedné nebo více vybraných objednávek,
které obsahují výrobek. Lze vytvořit i více zakázek z jedné objednávky.
K zakázce lze zobrazit seznam potřebného materiálu, celkové nároky na
kapacity a další přehledy v závislosti na rozsahu výrobní dokumentace.
Vykazování operací lze provádět nejen běžnými postupy, ale např. i pomocí
čárových kódů. Vykazování operací ve výrobě je možno provádět tak, že se
jednoduchým způsobem sejme např. osobní číslo zaměstnance, následně
označení požadované operace a doplní se vykazované množství. Takto se
dosahuje značné eliminace chyb při sběru dat z výroby, které jinak rozhodují
o zpoždění pohledu na reálný stav výroby oproti plánovanému stavu.
Tok materiálu, polotovarů a výrobků mezi interními pracovišti či kooperanty je
řízen na základě výrobních příkazů k jednotlivým výrobním zakázkám.
K dispozici je i celá řada funkcí pro specifické výrobní obory. Jednou z nich jsou
sortimentní tabulky. Uplatňují se zejména v těch typech výrob, kde je třeba
pracovat např. s tzv. velikostními sortimenty, barvami či dezény výrobků.
Typickými uživateli jsou oděvní podniky. Položky vybraných dokladů jako např.
objednávek či dodacích listů je možné plnit ve formě tabulek, kdy např. v jedné
ose jsou zobrazeny velikosti, ve druhé barvy nebo použité materiály.
Do jednotlivých buněk tabulky se potom vepisuje požadované množství.
Samozřejmostí je i tisk v tabulkovém tvaru.
Komplex funkcí pro podporu výroby je doplněn i katalogy komunálního nářadí
a speciálního nářadí. Veškeré vstupy dat a zvláště pak statistické, dokumentační
a kontrolní přehledy plně podporují systémy jakosti dle norem ISO 9000
a 14000 nebo VDA 6. Další návaznosti na výrobu mají výdejny nářadí,
evidence pracovních pomůcek či nástroje pro odvozování norem např.
na základě tvarových podobností.

MAJETEK
Modul MAJETEK zahrnuje funkce pro práci s majetkem, které jsou v QI
rozděleny do několika dílčích bloků. Základní majetek poskytuje organizaci
prostředky pro evidenci vlastního i cizího majetku. Tato základní funkčnost je
dále rozšiřována obchodními jednotkami pro operace s krátkodobým
a dlouhodobým majetkem. Majetek krátkodobý, slouží k práci s evidovaným
krátkodobým majetkem, dříve označovaným jako DKP, DIM či EDM. Majetek
dlouhodobý umožňuje vést podrobnou evidenci cen, změn a veškerých akcí
prováděných s dlouhodobým majetkem. Rovněž umožňuje evidovat veškeré
podklady pro výpočet odpisů. Standardní výpočet účetních a daňových odpisů
poskytuje efektivní prostředky pro kvalifikované plánování a tvorbu účetních
odpisů majetku od modelování odpisů, přes z něho odvozené analýzy
a prognózy až po vlastní plán. Plán odpisů může být součástí finančního plánu
organizace, možná je i tvorba daňových odpisových plánů. Pro organizace se
specifickými požadavky slouží rozšířený výpočet odpisů umožňující odepisovat
např. části investičních celků nebo odepisovat nestandardními druhy odpisů.
U všech druhů majetku lze sledovat jeho umístění, k dispozici jsou i nástroje
pro inventarizaci. Změny v dlouhodobém i krátkodobém majetku lze
automatizovaně účtovat v rámci modulu Finanční účetnictví.

QI MANAŽER
Modul QI MANAŽER je velmi silným analytickým nástrojem pro vytváření
manažerských přehledů. Aplikace je určena zejména těm uživatelům IS,
kteří potřebují rychle a jednoduchým způsobem získávat data k analýze
z informačního systému v přehledné, uživatelem definované podobě. Takto
uspořádaná data lze třídit, filtrovat, sčítat a dávat do různých, jiným
způsobem těžko definovatelných souvislostí. Tento nástroj využívá
tabulkového procesoru MS Excel 2000 a OLAP databáze. Velkou výhodou je
možnost analýzy zobrazených informací pomocí tzv. drill-down - propadání
se. Tato metoda umožňuje analyzovat informace od vyšších celků až na
jednotlivé položky, ze kterých se tyto celky skládají. Systém dává možnost
vytvářet si z nadefinovaných pohledů různé typy grafů. Tyto grafy nejsou
však pouhým obrázkem - lze s nimi, stejně jako s tabulkami, aktivně
pracovat. Celá aplikace pracuje metodou off-line - to znamená, že nejdříve
vybere pouze data nezbytně nutná k požadované analýze a potom je
dávkově "načerpá" do speciální databáze - datové kostky. Svá data si tak
uživatel může přinést domů např. na notebooku, na kterém samotný
informační systém nemusí mít vůbec nainstalovaný. Data je možno
pravidelně "občerstvovat" pomocí "časovačů" QI, které v předem
definovaných intervalech aktualizují data v OLAP databázi.

PŘENOSY DAT
Samostatnou a spíše technologickou částí QI, jsou přenosy dat, které
v rámci vybraných aplikací, umožňují provádět zpracování dat ve vzdálených
lokalitách v samostatných databázích, tzv. off-line. Tato funkčnost najde
uplatnění zejména u organizací se vzdálenými pobočkami, které nedisponují
dostatečně dimenzovanou přímou konektivitou k centrální databázi systému
pro on-line zpracování dat. Další uplatnění najdou přenosy dat při
zakázkovém zpracování dat více subjektů například účetní agenturou
nebo při vzájemném předávání dat a dokladů mezi firmami v rámci
výrobního či distribučního řetězce.

První
elastick˘
informaãní
systém

Informační systém QI
je představitelem nové kategorie
informačních systémů, které nazýváme ELASTICKÉ.
Je určen především pro řízení obchodních
a výrobních organizací, ale díky svým vlastnostem
nachází uplatnění i v jiných oblastech.
Elasticita v pojetí QI, je nadprůměrná schopnost,
rychle se přizpůsobovat změněným provozním
podmínkám. QI umožňuje rychle vytvořit
požadovanou funkčnost elegantním zapojením
zakázkové úpravy do standardně dodávaných aplikací.

Váš QI partner:

www.qi.cz

