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Plutino : Přehledná správa a sledování zakázek
Aplikace Plutino je určena malým a středním firmám, které
chtějí spolehlivě, ale přitom jednoduše sledovat své zakázky,
jejich plnění, termíny zhotovení a rovněž pohodlně vytvářet
dodací listy na základě těchto zakázek.
Dále poskytuje kvalitní vyhledávání v těchto datech a
pokročilé reportování dle požadavků zákazníka.
K dispozici je rovněž administrace systému a správa
uživatelských oprávnění.
Plutino je navrženo jako internetová aplikace v moderní
třívrstvé architektuře, která umožňuje zpracovávat data
bezpečně na serveru a uživateli je pouze prezentuje v
moderním rozhraní.
Produkt Plutino využívá všech výhod moderních databází
např. pravidelné zálohy databáze, operace využívající
transakční zpracování, ochrana před neoprávněným použitím
materiálu apod.
Uživatelské rozhraní je velmi snadno použitelné, intuitivní a
jednoduše dosažitelné přes rozhraní internetového prohlížeče.

www.ataco.cz

Hlavní vlastnosti produktu:
●

Internetová aplikace

●

Přehlednost a spolehlivost

●

Kvalitní vyhledávání

●

Pokročilé reportování

●

Dynamická administrace

●

Intuitivní rozhraní

●

Uživatelská oprávnění

Plutino: Přehledná správa a sledování zakázek

Popis funkcí produktu Plutino
Evidence a sledování zakázek
Tato část systému je určena k práci
s objednávkami(zakázkami) a umožňuje provádět následující
operace:
●
Vytvoření, opravu, kopírování a rušení objednávky.
●
Vytváření, opravu, kopírování a rušení neplněných
položek objednávky.
●
Vytváření expedičních listů pro splněné položky
objednávek.
●
Napojení evidence objednávek na řízení vztahů s
klienty.

Seznam dostupných
funkcí:
●

Evidence a sledování zakázek

●

Sledování plnění jednotlivých
položek zakázek

●

Správa uživatelů a výrobních
středisek

●

Správa dodacích listů

●

Správa obchodních kontaktů

●

Vyhledávání v dostupných
informacích

●
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Uživatelské sestavy

Plutino: Přehledná správa a sledování zakázek

Popis funkcí produktu Plutino
Sledování plnění jednotlivých položek objednávky

●

●

●

Část aplikace sloužící ke sledování plnění (výroby)
jednotlivých položek objednávek, obsahuje tyto funkce:
Označování jednotlivých položek objednávek jako
splněné (hotové), tato informace je důležitá pro
expedici.
Sledování počtu odpracovaných hodin na jednotlivých
položkách pro jednotlivá střediska či uživatele.
Kontrolu a upozorňování na překročení stanoveného
termínu pro plnění (výrobu) jednotlivých položek.

Seznam dostupných
funkcí:
●

Evidence a sledování zakázek

●

Sledování plnění jednotlivých
položek zakázek

●

Správa uživatelů a výrobních
středisek

●

Správa dodacích listů

●

Správa obchodních kontaktů

●

Vyhledávání v dostupných
informacích

●
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Uživatelské sestavy
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Popis funkcí produktu Plutino
Dodací listy
Tato část systému slouží k práci s již splněnými
(vyrobenými)
položkami
objednávky
a k vytváření
expedičních listů pro zákazníky. Obsahuje tyto funkce:
●
Vytváření expedičních listů pro splněné položky
objednávek.
●
Hlídání a sledování plnění a expedování jednotlivých
položek objednávky.
●
Tisk expedičních listů.

Seznam dostupných
funkcí:
●

Evidence a sledování zakázek

●

Sledování plnění jednotlivých
položek zakázek

●

Správa uživatelů a výrobních
středisek

●

Správa dodacích listů

●

Správa obchodních kontaktů

●

Vyhledávání v dostupných
informacích

●
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Uživatelské sestavy
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Popis funkcí produktu Plutino
Správa uživatelů a středisek
Modul správy uživatelů slouží ke správě uživatelů a
středisek výroby v systému a obsahuje tyto funkce:
●
Správu informací o uživatelích systému.
●
Správu informací o jednotlivých střediscích výroby.
●
Přidělování uživatelů na jednotlivá střediska.
●
Definici implicitního oprávnění uživatelů.
●
Nastavení přístupových práv k jednotlivým modulům.
●
Správu skupin uživatelů.
●
Řeší dynamickou změnu práv uživatelů.

Seznam dostupných
funkcí:
●

Evidence a sledování zakázek

●

Sledování plnění jednotlivých
položek zakázek

●

Správa uživatelů a výrobních
středisek

●

Správa dodacích listů

●

Správa obchodních kontaktů

●

Vyhledávání v dostupných
informacích

●
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Uživatelské sestavy
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Popis funkcí produktu Plutino
Databáze obchodních kontaktů
Tento modul je určen pro evidenci informací
o zákaznících. Tato evidence slouží nejen jako jedna z částí
objednávkového systému, ale rovněž jako zdroj informací pro
jiné aktivity. Modul nabízí tyto funkce:
●
Vytvoření, opravu, kopírování a blokování informací
o klientovi.
●
Zpřístupnšní informací o klientech objednávkovému
systému.
●
Poskytování informací o klientech v různých formátech
pro další zpracování a účely (např.: Excel, PDF, HTML).

Seznam dostupných
funkcí:
●

Evidence a sledování zakázek

●

Sledování plnění jednotlivých
položek zakázek

●

Správa uživatelů a výrobních
středisek

●

Správa dodacích listů

●

Správa obchodních kontaktů

●

Vyhledávání v dostupných
informacích

●

www.ataco.cz

Uživatelské sestavy

PHOTO-ON : Profesionální on-line správa fotografií

Reference
Šmíra-Print s.r.o.
Společnost Šmíra-Print, s.r.o. se orientuje především na
reklamní a produkční činnost.
www.smira-print.cz

OKNOSTYL group s.r.o.
Společnost jejíž hlavní činností je dodávka a montáž
plastových oken, dveří a příslušenství.
www.oknostyl.cz
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