
Modul Fast Task slouží pro rychlé operativní řízení úkolů v rámci projektu. Úkoly je možné třídit, přidělovat, sledovat

jejich plnění. Nejde o náhradu Helpdesku, ale o nástroj umožňující velmi jednoduché a efektivní řízení projektů. Žádné

emaily, které se ztrácejí, zapomínají řešit, žádné psaní poznámek, co má kdo udělat nebo lepení si lístečků

"připomínáčků". S řešením Fast Task máte všechny úkoly na jednom místě dostupné kdykoliv jste on-line. Výhodou

celého řešení je, že je jednoduše konfigurovatelné. Můžete si upravit jak formulářovou část, která je určena pro zadávání

úkolu, tak životní cyklus úkolu. Jednoduchým přetažením je možné změnit stav (úkol nový, rozpracovaný, odevzdaný,

vyřešený) nebo určit prioritu řešení. K jednotlivým úkolům je možné vkládat komentáře, přílohy či tagovat (přidat příznak)

pro snadnou orientaci. Systém za Vás hlídá určené termíny a zasílá upozornění na Vám zadaný úkol.

Nastavit změnu stavu
úkolu je možné buď
přetažením v seznamu
všech úkolů do
příslušného sloupce
nebo využitím tlačítek
přímo ve formulářové
části úkolu.

Všechny důležité informace
jsou dostupné právě formou
„štítků“. Vidíte, v jakém je úkol
stavu, komentář, kdo úkol řeší
i prioritu úkolu podle jeho
pozice ve frontě.



Součástí úkolu může být 
i seznam podúkolů, jejichž
splnění je možné si označit.

Pro snadnou orientaci
jsou informace v rámci
štítků  textové 
i barevně odlišené.

Detail úkolu je přehledně
členěn do logických částí.
Úkol může obsahovat 
libovolný počet příloh.

Nad úkoly je možné
vyhledávat nebo si nastavit
filtr pro lepší přehlednost.

V rámci úkolu je možné
přidávat komentáře či
odpovědi.



Složité věci 
jednoduše

Používejte kdekoli

Univerzální, přitom dokonalé
Souhrnně a přehledně

Řekněte, co potřebujete

je webová platforma, která nahrazuje a slučuje různé aplikace do jednoho přehledného systému. Jedná se o platformu  

low-code vývoje, tzn. že si v ní procesy a oprávnění kdykoliv přizpůsobíte nebo nově vytvoříte, a to bez vývojářů. Jako

každá správná stavebnice obsahuje platforma mnoho hotových komponent a funkcí, které už jen aplikujete podle své

potřeby.

Pro svou univerzálnost je možné platformu použít pro téměř 
libovolné řešení. Pokud Vám žádný z existujících modulů 
nevyhovuje, je možné jednoduchým způsobem připravit řešení 
dle vašich specifických požadavků.

Celé řešení je postaveno na webové technologii. K jeho 
využívání stačí pouze internetový prohlížeč. Vše je plně funkční 
při použití tabletu či mobilního telefonu.

• Plná integrace s Microsoft prostředím včetně zpracování 
příchozích e-mailů
• Integrace s Active direktory včetně SSO
• Napojení na rejstříky jako je Ares atd.
• Možnost přidat libovolnou agendu dle přání
• Snadná rozšiřitelnost oprávnění až na úroveň polí 
v e-formuláři

Jednoduché nastavení umožní rychlou změnu, vzhled i chování 
formuláře, zobrazení dat či definice workflow.

Smart Form Platform



Modul podporující evidenci zařízení či jiných elementů, včetně evidencí 

zákonných povinností jako elektrorevize či vypršení záruky.

Modul určený pro výpočet a vykázání cestovních nákladů, včetně 

procesu schvalování nákladů.

Ze zákona, či firemní politiky jsou zaměstnanci seznamováni 

s dokumenty či předpisy. Modul VerifyManager nabízí jednoduchý 

nástroj prokázaného seznámení.

Moduly

info@smartfp.cz  www.smartfp.cz

Celá platforma disponuje již připravenými moduly pro rychlou možnost využití. Samozřejmostí je možnost

provázání jednotlivých modulů navzájem a tím poskytnutí komplexního řešení všech potřeb. Pokud Vám 

existující řešení nevyhovuje, je možné velmi rychle a efektivně připravit konfiguraci modulu přímo na míru.

Komplexní systém umožňující evidenci a správu firemních kontaktů, 

obchodních příležitostí i všech aktivit s tímto souvisejících.

Modul umožňující editaci dat zadaných do Active directory a jejich 

následnou replikaci do AD bez nutnosti přímého přístupu uživatelů do

systém Active direktory.

 Systém podporující vzdálené promítání informací, vybraných dat či 

video sekvencí na libovolné množství displejů. Systém je možné využít 

i pro publikaci dat jako vývěsní desku.

Modul, který umožňuje evidenci existujících smluv. Součástí řešení je 

možnost využít schvalovacího workflow (možnost schválit smlouvu více 

uživateli), filtrování či vyhledávání.

Modul eviduje a zpracovává požadavky v rámci poskytování helpdesku. 

Umožňuje kategorizaci požadavků, přidělování oprávnění, přesun 

požadavků v rámci celého životního cyklu. Součástí je i možná evidence 

odpracovaného času a tvorba reportů z pořízených dat.

Modul evidující přijaté faktury, doplněn o proces schvalování 

oprávněnosti a evidence k proplacení. Možnost napojení na 

účetní systémy.

Modul podporující evidenci nákupních požadavků uvnitř společnosti 

a jejich schválení dle nastavených pravidel.

Podpora evidence zaměstnanců, včetně jejich hodnocení, profesního 

růstu a v neposlední řadě splnění zákonných povinností jako je 

BOZP atd. Součástí řešení je i evidence vykázané práce či proces 

schvalování dovolených.


