
ŘÍZENÍ OBJEDNÁVEK S IQ REQUEST
V řadě firem a organizací stále ještě používají papírové žádanky pro schvalování nákupu materiálů 
a služeb. Jenže co když potřebujete znát každý den čerpání rozpočtu a pružně ho řídit?

ZJEDNODUŠTE A ZRYCHLETE SCHVALOVÁNÍ OBJEDNÁVEK

VÝHODY ŘEŠENÍ IQ REQUEST

Většina organizací má propracovaný systém, podle kterého jsou schvalovány nákupní objednávky. Vedoucí 
oddělení mají své pravomoci a rozpočty, jsou definovány případy, kdy je třeba schválení dalšími manažery
 i oběh a archivace papírových žádanek.

Problém je v tom, že vypisování papírových žádanek je pracné, jejich oběh pomalý, lze je antedatovat a je velmi 
obtížné sledovat čerpání nákupního rozpočtu na denní bázi. Z těchto důvodů vznikl projekt elektronických 
žádanek IQ Request, který jsme úspěšně zavedli v Nemocnici Na Františku.

Jeho podmínkou bylo zachování stávajících procesů, snadná obsluha ze strany uživatelů, možnost kontroly 
nákladů v reálném čase, ochrana veškerých dat a jejich auditovatelnost. 

·  Proces vystavování a schvalování žádanek je rychlý a jednoduchý.
Uživatel pracuje se známým rozhraním na bázi Excelu.
Uživatelé vidí jen ty informace, které vidět mají.
Management má aktuální data o čerpání rozpočtu a můžete ho aktivně ovlivňovat.
Vidí stavy jednotlivých žádanek a odhalí úzká hrdla schvalovacího procesu.
Ceny zboží a služeb mohou být doplněny z číselníku nebo odhadnuty expertem.
Žádanky mají pevnou strukturu ale i volné pole pro poznámky a výpočty uživatelů.
Systém žádanek řeší centrální uložení dat a spravuje role jednotlivých uživatelů.
Čerpání rozpočtu je zobrazeno v přehledném reportingu. 
Manažerské přehledy vedou přes účetní a rozpočtové kategorie.
U každé žádanky jsou auditovatelné záznamy. (autor, čas, editoval, schválil, zamítl…). 
Lze snadno přidávat žádanky, měnit je nebo upravovat jejich schvalovací proces.
Schvalovací proces může být hierarchický a dynamicky se měnit podle čerpání rozpočtu.
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Projekt je veden systematicky s dodržením termínů i rozpočtu.
Jsou zmapovány všechny schvalovací procesy.
Dochází k pročištění a sjednocení číselníku zboží a služeb.
Je definována struktura a obsah žádanek. 
Systém žádanek je nasazován postupně.
Každý funkční celek je před spuštěním důkladně otestován.
Tím je omezeno riziko projektu i rozloženo čerpání nákladů.
Je možný souběh žádanek papírových a elektronických.
Řešení může být umístěno na hardware organizace nebo zařídíme jeho hosting.
Uživatelé na všech úrovních jsou pečlivě vyškolení.
Je zaručena dlouhodobá funkčnost řešení i jeho stálý rozvoj.
Veškeré osobní údaje jsou zabezpečeny dle GDPR.
K dispozici je technická podpora i nástroje pro vzdálenou správu aplikací.

Díky uživatelsky příjemnému rozhraní IQ Request na bázi Excelu i vysoké flexibilitě celého systému je možné 
ho implementovat bez vlivu na běžný provoz organizace. Ta získá rychlejší a transparentnější schvalovací 
chová šetrněji vůči životnímu prostředí.

Společnost Business Systems a.s. působí na českém trhu od roku 1997. Svým klientům z oblasti bankovnictví,
zdravotnictví, energetiky, telekomunikací, cestovního ruchu, leteckého průmyslu i výrobním či obchodním 
společnostem zajišťuje tvorbu a provoz informačních systémů. Pracuje metodou agilního programování, 
což zajišťuje rychlou dodávku systému, možnost změn v průběhu vývoje a dodržení smluvních termínů i cen.

JAK PROBÍHÁ NASAZENÍ 

O NÁS
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