
ADVANTA / Komunikační 
a dokumentová platforma pro firmy
Jak zajišťujete oběh dokumentů vaší firmou? Dohledáváte důležité projektové podklady 
v e-mailech? I pokročilá elektronizace dokumentů a vzdálený přístup k e-mailu má 
z pohledu moderního fungování projektové kanceláře nebo celé firmy jeden zásadní 
nedostatek. Jakmile se dostanete do situace, kdy potřebujete kontrolovat tok dokumentů 
napříč odděleními, koordinovat jejich přípravu nebo vytvářet archiv, dostupný třeba 
i externistům, jen e-mail nestačí.

Sociální síť pro vaši firmu
Žijeme v době sociálních sítí. Téměř nikoho dnes nepřekvapí, jak 
rychle lze sdílet libovolnou informaci. Proč by efektivní firemní 
komunikace měla vypadat jinak? Zapomeňte na výměnu 
projektové nebo podnikové dokumentace po e-mailu.

Představujeme vám systém ADVANTA, který je pokročilou 
komunikační platformou firem, v jistém slova smyslu tou 
pravou „sociální sítí“ pro váš podnik. Spojuje v sobě vlastnosti 
dokumentového archivu, diskusního fóra i komunikační 
platformy na výměnu informací. Odkudkoli můžete 
prostřednictvím internetového prohlížeče přistupovat 
k vašemu obsahu, kdykoli můžete včas reagovat nebo zapojit 
některého z vašich kolegů. Systém lze konfigurovat tak, aby 
vyhovoval potřebám vaší firmy.

Jednotný informační portál
Pokud se hovoří o firemním portálu (nebo také firemním 
intranetu), často se vybaví obdoba webových stránek, 
dostupných jen zaměstnancům společnosti, kde bývá 
obvykle telefonní seznam s fotkami zaměstnanců, novinky, 
zprávy z aktuálního dění společnosti, přístupy k dalším 
zdrojům informací nebo jednoduchá knihovna materiálů 
důležitých pro provoz firmy (směrnice, formuláře apod.).

Systém ADVANTA nabízí všechny tyto možnosti, ale 
neomezuje se pouze na ně. Byl vytvořen, aby naplnil 
dvě základní potřeby. První je poskytnutí vertikálního 
komunikačního řešení, které umožní jak administrativní, tak 
organizační podporu v plánování, kontrole a správě toku 
informací, dokumentů nebo běžných pracovních úkolů. 

Druhá je podpora horizontální 
komunikace spolupracujících 
pracovních skupin nebo oddělení 
bez rozdílu jejich fyzického 
a geografického umístění.

ADVANTA tak není firemním 
intranetem v tradičním slova 
smyslu. Je to pokročilý nástroj 
pro naplnění celé škály firemních 
komunikačních a informačních 
potřeb.

Diskuse a spolupráce 
i na dálku
Systém ADVANTA může být bez 
rozpaků považován za hlavní 
nástroj interakce mezi zaměstnanci. 
S  jeho pomocí můžete delegovat 
konkrétní úlohy nebo celé 
projekty, kontrolovat jejich průběh, 
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svolávat schůzky a skupinové diskuse.  Vaši kolegové již 
nikdy nebudou odkázáni na moderovaný jednosměrný tok 
e-mailové konverzace.

Podobně může být funkce nástroje ADVANTA využita 
i pro kolektivní správu podnětů nebo služeb, u kterých je 
vyžadována stálá dostupnost (typicky například tickety 
nebo změnové požadavky na fungování IT). Systém také 
může sloužit k evidenci rozhodování o důležitých firemních 
tématech nebo strategických záměrech.
 
Přístup a práce s dokumenty
Procesy většiny firem se často neobejdou bez množství 
dokumentů. V systému ADVANTA je každý dokument 
uložen v odpovídající struktuře procesu nebo projektu, na 
kterém právě pracujete, a je přístupný jen tomu okruhu 
spolupracovníků, kteří se na úloze podílí. Procesy lze tímto 
způsobem formalizovat a zároveň velmi dobře udržet 
přehledný archiv. 

Samozřejmostí je též podpora dokumentových revizí. Změny 
dokumentů, data a autoři jejich úprav jsou automaticky 
ukládány. Zároveň lze dokumenty kdykoli podrobit 
skupinové diskusi, vytvořit z nich nové projektové úlohy 
nebo k nim přidat doplňkovou informaci o důvodu jejich 
úpravy nebo vzniku. 

Komunikace s partnery nebo externisty
Automatizace pracovního postupu a s ním spojené výměny 
dokumentů se neomezuje pouze na zaměstnance vaší firmy. 
Díky vstřícné licenční politice systému ADVANTA je možné 
libovolně vytvářet další uživatele.

Pokud tedy potřebujete některé dokumenty, projekty 
nebo části pracovního postupu zpřístupnit například 
spolupracujícím firmám, nemusíte používat e-mail ani 
žádné externí úložiště dat. Dle úrovně nastavených práv 

mohou externí partneři s dokumenty pracovat stejně jako 
vaši zaměstnanci. Máte tak jistotu, že všichni budou mít 
k dispozici vždy správný dokument ve správný čas.
 
Integrovaný systém
Systém ADVANTA byl navržen tak, aby pokrýval co nejširší 
škálu potřeb spojených s procesním nebo projektovým 
řízením firmy a zároveň nabídl dostatečně dimenzovanou 
komunikační platformu pro její zaměstnance. 

Z pohledu celkových možností lze systém ADVANTA nasadit 
například ke kontrole workflow, správě lidských zdrojů, 
řízení vztahů s klienty nebo strategickému plánování. Lze jej 
také napojit na účetní SW. Tak jak postupně poroste úroveň 
jeho akceptace a provázanosti s procesním řízením firmy, 
bude se ADVANTA škálovatelně přizpůsobovat všem novým 
potřebám bez nutnosti programování či postupného nákupu 
nových  modulů.

Podrobnější informace o software ADVANTA, případové studie nebo možnost vyzkoušení demo verzí naleznete na adrese  
www.advanta-group.cz

Klíčové přínosy nástroje ADVANTA
» Efektivní komunikace na dálku, projednávání 

společných cílů, projektů nebo úloh ve 
skupině.

» Kompletní workflow pro spolupráci 
sjednocené do jediného informačního zdroje.

» Sdílení znalostí, postupů nebo nápadů 
relevantních pro rozvoj společnosti.

» Správa a přístup k relevantním dokumentům 
kdykoli a kdekoli.

» Zvýšení firemní komunikační úrovně.

» Využití kolektivní inteligence v řešení úloh.


