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Systém projektového řízení v ERP

Mobilní řešení pro flotilu vozidel

Projektové řízení v IS Karat

Tablet řidiče, verze 1

Kategorie:
Informační systémy
Karat Software, www.karatsoftware.cz

Kategorie:
Komunikační produkty
Vítkovice IT Solutions, www.vitkovice.cz/vitkovice-it-solutions

Přihlašovatel:
Karat Software, www.karatsoftware.cz
výrobce

Přihlašovatel:
Vítkovice IT Solutions, www.vitkovice.cz/vitkovice-it-solutions
výrobce

Použití produktu: Řešení Projektové řízení v IS Karat slouží k evidenci, plánování
a vyhodnocování různých typů projektů, které se vyskytují téměř v každé organizaci.
Nabízí definici časového harmonogramu projektu a požadavků na zdroje, kapacitní
plánování zdrojů váženým průměrem, plánování a sledování nákladů za projekt a jeho
etapy. Pro daný projekt lze definovat milníky, které se mohou vázat k určité etapě
a jsou definované pro konkrétní datum. Každý projekt může obsahovat libovolný počet
etap a požadavků na zdroje.
Popis produktu: Jednotlivé projekty se evidují pod vlastním číslem v dokladové agendě projektů. K projektu se navážou jeho etapy a požadavky na zdroje. Etapy mohou
v projektu vytvářet stromovou podobu s víceúrovňovou strukturou. V rámci sledování
projektu lze pracovat s jeho stavy (Příprava, Schvalování, Realizace, Ukončení) a taktéž
se stavy jeho etap. Nad požadavky zdrojů lze činit časové odvádění jednotlivých požadavků, u výrobní etapy lze vstoupit až do položek výrobních příkazů, zakázkového nebo
technologického postupu. Podobně lze zadávat výrobní příkazy malé výroby, navázat se
na servisní poptávky, nabídky, zakázky a na CRM.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Definice fakturačního plánu
■ Různé typy fakturace
■ Vazba projektů na hlavní dokladové agendy
■ Definice časového harmonogramu projektu
■ Definice požadavků na zdroje
■ Kapacitní plánování zdrojů
■ Plánování a sledování nákladů za projekt i etapy
■ Přehledné zobrazení hierarchie položek projektu
■ Grafické zobrazení časového průběhu položek projektu
■ Integrované Ganttovy diagramy
Cena (bez DPH): podle rozsahu projektu
(cena licence pro jednoho uživatele v řádu desítek tisíc Kč)
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Použití produktu: Tablet řidiče je multifunkčním zařízením s celoevropskou působností, vyvinuté ve spolupráci s partnery projektu I-Heero. Určen je pro řidiče osobních
a nákladních vozů včetně autobusů. Funguje jako průvodce ve všech běžných i krizových situacích silničního provozu, mimo vůz se samozřejmě chová jako klasický tablet.
Řidiči tak mohou mít i ve starším voze moderní komunikační a navigační technologii
včetně připojení na internet.
Popis produktu: Tablet řidiče poskytuje užitečné rady v situacích, které mohou během
jízdy nastat včetně poruchy či havárie. Využívá off-line navigaci Smart Dynavix speciálně vyvinutou pro toto řešení, kombinovanou s on-line dopravními informacemi Inrix.
Umožní komunikovat i s inteligentními dopravními systémy, asistenčními službami či
vlastními dispečinky, což jej předurčuje pro řešení Smart City a Smart Transport. Součástí je i vazba na jednotný evropský systém tísňového volání 112, vlastní řešení operačního dispečinku, možnost oboustranné komunikace mezi řidičem a dispečinkem, asistenčními službami hlasem i obrazem.
Zajímavé vlastnosti produktu:
■ Multifunkční tablet s podporou datového spojení
■ Průvodce pro řidiče osobních i nákladních vozů v různých situacích
■ SOS tlačítka, rychlá vazba na dispečink a asistenční služby
■ Aplikace „Záchranka“ a „V bezpečí“ jsou součástí tabletu řidiče na základě smluvního vztahu s autory aplikací – řidičům pomáhají jak v případě nehody, tak při jeho
napadení ve vozidle.
■ Vazba na projekt I_Heero, monitoring, přeprava nebezpečných nákladů v režimu ADR
Záruka: podle zákona
Cena (bez DPH): od 6 500 Kč za licenci (podle konfigurace) včetně tabletu s Androidem
5.1 + cena za centrální dispečink dopravní flotily, konfigurovaný podle požadavků zákazníka a navigace
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