M-Enterprises s.r.o.

Komplexný, modulárny, informačný systém pre farmaceutické
spoločnosti

Supply Chain

HR

eST– Modul na sledovanie pohybu produktových vzoriek
a propagačného materiálu v celom životnom cykle od
naskladnenia od dodávateľa cez medicínskeho reprezentanta, cez sprostredkujúci subjekt, ... až do spotreby, až ku
klientovi, až po likvidáciu. Materiálové a pohybové bilancie
za každý zúčastnený subjekt a materiál. Modul je GDP
(Good Distribution Practice) validovaný. Obsahuje
komplexný sumarizačný reporting. Strana 4

ePM—Modul

na sledovanie kvartálnych,

cyklických a ročných hodnotení zamestnancov. Komplexná agenda tréningov a školiacich aktivít. Nástroj na sledovanie spätnej
väzby podriadených zamestnancov na
nadriadených zamestnancov. Strana 5

eCT—Je komplexný nástroj na plánovanie,
evidovanie a schvaľovanie akýchkoľvek
časových aktivít. Každá aktivita je nastaviteľná s presnými pravidlami zobrazenia,
použitia, opakovania, vylúčenia a farby.
Podpora schvaľovacieho workflow. Ideálny
pre dochádzku a plánovanie ciest či stretnutí.
Strana 6

Transparency
eCR–Modul na správu kongresov, obsahujúci kompletné schvaľovacie workflow a úplnú kontrolu nad záznamom podujatia. Obsahuje všetky nákladové položky,
ktoré sú sledované v rámci nepeňažného príjmu klientov
a neskôr vykazované pre NCZI, daňový úrad a EFPIA.
Generuje pozvánky aj listy s výkazom nepeňažných
príjmov každého klienta. Zebezpečuje napĺňanie
povinnosti podľa zákona č.362/2011 Z.z. o liekoch a
zdravotníckych pomôckach. Strana 3

Controlling
eSP—Modul na sledovanie, vyhodnocovanie
a komplexnú matematiku predajov. Celková
agenda plánovania predajov delegovaná na
zodpovedné subjekty z úseku predaja,
následné sústredenie a konsolidácia na
oddelení kontrolingu s úplným matematickým
a reportovacím servisom. Strana 8

IT
eCM—Modul

na

sledovanie

zverenej

techniky v celej šírke poskytovania kancelárskych prostriedkov. {Notebook, Mobilný
telefón, Projektor, Klapka, Vstupná karta, Kľúč,
Modem, Kancelárska Tlačiareň, Domáca
Tlačiareň, Tonery, IP adresy, LAN zásuvky,
Servery, Kancelárie, Stop Tracks, ... atď}
Strana 7

Jednotlivé moduly dokážeme realizovať aj separátne.

ePX—Modul

na komplexné sledovanie

operatívnych nákladov. Zabezpečuje import
nákladových pozícií z produkčných účtovných
systémov. Komplexne vyhodnocuje a plánuje
operatívne výdavky podľa nastaviteľného
návrhu a štruktúry, ktorá je plne v kompetencii oddelenia kontrolingu. Strana 9
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Už viac ako desať rokov vyvíjame a udržujeme modulárne, viacjazyčné riešenie pre back office farmaceutických spoločností. Tento súbor webových aplikácií s názvom eSystems je vhodne kombinovaný a dopĺňaný nástrojmi pre prácu v teréne a spolu takto spravujeme najmä procesy unikátne pre české a slovenské prostredie.
Tento softvér plne integrujeme a spájame s koncernovými informačnými systémami a vieme zaintegrovať akýkoľvek dátový mostík, ktorý nám klienti publikujú. Použité, stabilné a etablované technológie ako ASP.NET a
MS-SQL Server dávajú predpoklad dlhodobej technologickej udržateľnosti nášho riešenia.
Rozšíriteľnosť a otvorenosť systému
Tento systém nie je monolitickým, „krabicovým“ systémom. Je rozšíriteľný na viacero procesov s tým, že sa využijú kmeňové dáta zákazníka. Postupným pridávaním nových základných katalógov (ako sú napríklad zákazníci, produkty, klienti alebo lekárne), je možné na tejto aplikačnej platforme automatizovať takmer všetky
procesy v rámci farmaceutickej spoločnosti. Veľmi úspešným príkladom takejto otvorenej stratégie je vytvorený aplikačný ekosystém pre významnú skupinu farmaceutických spoločností. Postupným aditívnym pridávaním
kmeňových dát a pridávaním viacerých procesov existuje vždy reálna perspektíva vybudovania tzv. Enterprise systému, kde by si oddelenia navzájom poskytovali služby na jednotnej platforme a tým by výrazne šetrili
prácu svojím kolegom. Skvelým príkladom je práve spomínaná referencia, kde oddelenia kontrolingu, marketingu, IT a personálneho oddelenia pohodlným spôsobom udržujú kmeňové dáta, ktoré majú v kompetencii a
tým prispievajú ku hladkého chodu viacerým, kritickým a prepojeným procesom v rámci celej spoločnosti.
Databázová rozšíriteľnosť
Tým, že je dátové úložisko vytvárané prakticky na mieru zákazníkovi a nie je závislé a štrukturálne obmedzované ostatnými inštanciami v iných spoločnostiach, je prakticky neobmedzený priestor na jeho ďalšie modelovanie a prispôsobovanie novým procesom zákazníka. Na databáze je aplikovaná veľmi silná relačná integrita, ktorá zabezpečuje neodstrániteľnosť záznamu pokiaľ je tento záznam použitý v akomkoľvek procese v
akomkoľvek kontexte, čo je predpokladom na ďalšie rozširovanie kmeňových dát a ich úspešné a bezporuchové využite v rámci nových procesov.
Aplikačná rozšíriteľnosť
Sofistikovaný aplikačný Engine, ktorý je využívaný na chod webovej aplikácie je využiteľný na neobmedzenú
škálu aplikácii. Efektívnym pravidlom sa stalo, že každé oddelenie má svoju vlastnú webovú aplikáciu, v ktorej
udržuje svoje kmeňové dáta a svoje procesy. Oddelenie má v tejto web aplikácii špecificky určenú prístupnosť
operátorov a sleduje vlastné pohyby, ktoré musí ich proces obsahovať. Jednotlivé webové aplikácie je možné
zlúčiť na spoločný portál. Všetky tieto modulové, webové aplikácie používajú spoločné databázové úložisko a
preto navzájom vedia tvoriť užitočný ekosystém, ktorý efektívne spája a harmonizuje činnosti na mnohých oddeleniach zákazníka.
Prepojiteľnosť
Dokážeme vyvinúť akýkoľvek importný alebo exportný mostík na všetky systémy v infraštruktúre klientskeho
prostredia.
Jednotlivé moduly dokážeme realizovať aj separátne. Nie je nevyhnutné obstarávať celý systém pre riešenie parciálnych procesov a potrieb.
Späť na úvod

2

M-Enterprises s.r.o.
IČO: 46 256 148, DIČ DPH: SK2023300785
Šachorová 13, 831 07, Bratislava.
http://www.m-enterprises.sk
email: business@m-enterprises.sk
tel.: 00421 907 504 487

eCongress Reporting

Transparency
je veľká téma, ktorá dnes hýbe svetom slovenských a českých farmaceutických spoločností.
Náš modul s názvom eCR (eCongress reporting) komplexne a úplne pokrýva reportovanie a vykazovanie výdavkov nepeňažných plnení. Táto aplikácia umožňuje presnú evidenciu poskytnutých plnení, ktorá je sprevádzaná modulárnym Workflow, ušitým presne na mieru zákazníka. Od asistentky cez viacerých schvaľovateľov
až po majiteľa procesu. Modul generuje a archivuje aj unifikované pozvánky vo formáte PDF, presne podľa
parametrov obsiahnutých vo vybranom zázname.
Aplikácia obsahuje všetky dôležité informácie a dáta o udalostiach, na ktorých vznikajú nepeňažné plnenia.
Kongresy, okrúhle stoly, semináre ale aj drobné obedy sú komplexne nákladovo sledované a spoločne zahrnuté do reportingu pre všetky autority, ktoré tento proces vyžaduje.


NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií)



Daňový úrad



EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations)

Tieto výstupy sú v unifikovaných formátoch tak, ako ich tieto subjekty vyžadujú (PDF, XML, CSV). Podľa požiadaviek klienta nie je problém urobiť výstup v akejkoľvek forme a s akýmkoľvek obsahom. Aplikácia sleduje
zmeny v zákonoch (zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), ktoré nadobudli účinnosť
1.1.2016.
Predčasné vykazovanie na DÚ:
V prípade, že už nastal čas kvartálnej povinnosti
vykazovať na DÚ (15 dní po konci kvartálu)
už v čase schválenia na prvom stupni,
budú takéto udalosti zahrnuté do výkazu a označené ako už vykázané.
(Výkaz za všetkých klientov jednotlivo určený pre DÚ)
Komunikácia s

NCZI

Komunikácia s klientmi
cestou pozívacieho listu

(Zoznam zdravotníckych zamest.
Podľa zákona č.362/2011)

(Invitation Letter).
Podpisovanie IL u klienta
s deklarovaným jedným číslom
celkových nákladov na single klienta

Refused by Approver 2

Plan refused by Approver 1
Refused by Approver 1

Riadne vykazovanie na DÚ:

Konanie udalosti

Príprava a skladba
PLÁNU udalosti
(Miesto konania,
pozvaní klienti,

Schválenie PLÁNU
miesta, účastníkov a
výdavkov udalosti

výdavky vo všetkých položkách)

Pozvánky
(Invitation Letters)
Export do PDF
Tlač na papier

Všetky ešte nevykázané udalosti budú zahrnuté do
výkazu a označené ako vykázané
(Výkaz za všetkých klientov jednotlivo určený pre DÚ)

Zosúladenie udalosti
medzi plánom a
skutkovým stavom
(zúčastnení klienti,
výdavky vo všetkých položkách)

Schválenie na druhom
stupni

Schválenie definitívnej
podoby na prvom stupni

(zúčastnení klienti,
výdavky vo všetkých položkách)

(zúčastnení klienti,
výdavky vo všetkých položkách)

Mód odhadovaných nákladov

Mód odhadovaných nákladov

Mód finálnych nákladov

Mód finálnych nákladov

Definitívne schválené
Výdavky na single
klienta
Export do XML

Finálne výkazy a
reportovacie
činnosti

Mód finálnych nákladov

EFPIA Export

Dokumenty je možné priložiť ku
záznamu udalosti.
Prezenčná
listina

Zoznam účastníkov

Open (New)

Operátor

Schvaľovateľ 1

Plan prepared by operator

Plan approved by Approver 1

Operátor

Odhad nákladov

(European Federation of
Pharmaceutical Industries
and Associations)

Faktúry,
Doklady z agentúry

Operátor

Consolidated by Operator

Schvaľovateľ 1

Administrátor

Approved by Approver 1

Schvaľovateľ 2

Administrátor

Komplexný výkaz príjmov v podobe listu pre klienta
za celý kvartál s prípadným poučením o zmene.
T.j. oprava toho čo bolo uvedené v pozvánke (IL)

Approved by Approver 2 (Finished)

Assigned to Reconsolidation

V prípade, že sa oneskoria faktúry a nákladové doklady od dodávateľov, ktorí udalosť (spolu)realizovali.
A tieto faktúry prídu až po termíne určenom na vykazovanie.
Bude môcť držiteľ procesu alebo asistentka mimoriadne vrátiť udalosť na rekonsolidáciu asistentke.

Kongresové Workflow
3
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eStock Management

Kontrola distribúcie produktových vzoriek a marketingových materiálov v teréne
eST je modul na sledovanie pohybu propagačného materiálu a produktových vzoriek v celom životnom cykle.
Od naskladnenia, cez medicínskeho reprezentanta, cez sprostredkujúci subjekt ... až do spotreby, až ku klientovi, až po likvidáciu. Sú vytvorené materiálové bilancie za každý zúčastnený subjekt a pohybové bilancie so
zoznamom dokumentov zodpovedajúcich každému bilančnému stavu u každého zúčastneného subjektu.
Reprezentanti v teréne pristupujú do systému s možnosťou vidieť svoj okamžitý počet prijatých, držaných a už
poskytnutých produktových vzoriek a propagačných materiálov. S prísnym a viacstupňovým kontrolovaním a
dodržiavaním zákonných noriem o dvoch vzorkách na lekára podľa §8 zákona 147/2001 Z. z. o reklame. (V
českej republike 4 vzorky na lekára.) Komplexný reporting na centrále umožňuje okamžitú kontrolu stavu distribúcie marketingových materiálov aj produktových vzoriek v pripravovanej aj realizovanej emisii. Pravidelná
konsolidácia skladu na mesačnej báze s krížovou kontrolou podľa subjektu a produktu prebieha automaticky
do formátu MS-Excel. Aplikácia obsahuje rôzne výstupy dokumentujúce priebeh životného cyklu každého kusu
produktu u každého zúčastneného subjektu.
Modul je GDP validovaný. (Good Distribution Practice.) Obsahuje podrobnú a sofistikovanú UML dokumentáciu a všetky materiály nevyhnutné pre tento validačný proces.
Jednotlivé agendy sú oddelené a separátne sa sleduje a reportuje:




Agenda produktových vzoriek:


liečivé prípravky - prvé dva roky od ich uvedenia na trh



medicínske pomôcky, kozmetika, výživové doplnky

Agenda propagačných materiálov a tlačovín.

Operators from Central Office

Promotion Agenda
Sample & NS Agenda
Sample
& NS
Reports

Promotion
Reports

Promotion
Material

Promotion
Stock In

Producer

Subjects
Activities
Objects
Reports
Operators

Employee
(Medical
Represantative)

Promotion
Moving
Document

Other Subject

Promotion
Month-end
Closing

Consumption

Bank

Stock
(Promo/Sample)

Sample & NS
Product

Sample & NS
Stock In

Client

Sample & NS Sample & NS Sample & NS
Moving
Month-end
Moving
Document
Closing
Document
for M.R.

Liquidation

Agency

Pharmacy

Manager

Legenda

Medical Representatives from Terrain

Komponenty a subjekty modulu eST
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ePerformance Management

Komplexné vyhodnocovanie výkonu zamestnancov podľa dosiahnutých výsledkov
ePM je modul na spravovanie cyklických, polročných a ročných hodnotení zamestnancov.
Sofistikovaný spôsob hodnotenia je vytváraný unifikovane pre konkrétnu skupinu ľudí a je plne v rukách oddelenia podpory predaja alebo iného oddelenia. Spôsob hodnotenia presne určuje, ktoré výkonnostné kritériá a
ciele sú relevantné pre dotknutý hodnotiaci formulár konkrétneho zamestnanca. Modul obsahuje importný mechanizmus na príjem dát z externých zdrojov. Systém obsahuje časové zámky, aby bol formulár prístupný len
v určitej presnej dobe určenej na hodnotiaci proces. Modul poskytuje komplexný a veľmi modulárny reporting
pre potreby mzdovej učtárne a rôzne iné zostavy pre potreby podporných oddelení. Samotné vyhodnocovanie sa deje podľa pohodlne riadeného Workflow medzi hodnoteným a hodnotiacim. ePM je s možnosťou prirobenia komplexnej agendy tréningov, školiacich aktivít a nástroja na sledovanie spätnej väzby.

1.5.2013

31.8.2013

Začiatok cyklického
obdobia

Koniec cyklického
obdobia

1.5.2013

1.6.2013

1.7.2013

1.8.2013
1.9.2013

1.4.2013

1.10.2013
1.4.2013 - 30.5.2013

30.5.2013 - 1.9.2013

1.9.2013 - 30.9.2013

Formulár odomknutý
len na stanovovanie cieľov

Formulár úplne uzamknutý

Formulár odomknutý
len na
vyhodnocovanie
výsledkov

Stanovovanie cieľov

Vyhodnocovanie

Person. administrácia (vypl. bonusu)
Formulár úplne uzamknutý

1.4.2013
Zavedenie alebo
skopírovanie
formulára
(V čase pred
začatím cyklu)

30.5.2013
Ukončenie
stanovovania
cieľov
(Začiatok cyklu + 30 dní)

1.9.2013
30.9.2013
Začiatok
Koniec
vyhodnocovania
vyhodnocovania
cieľov
cieľov
(Koniec cyklu) (Koniec cyklu + 30 dní)

Možnosť odomknúť individuálny
formulár oddelením HR
v prípade prechodu hodnoteného zamestnanca
medzi líniami alebo zmeny nadriadeného

Modelovateľný spôsob hodnotenia unifikovaný pre konkrétnu skupinu reprezentantov a časový rámec hodnotenia
Späť na úvod
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eCalendar Tool

eCT je komplexný nástroj na plánovanie, evidovanie a schvaľovanie akýchkoľvek časových aktivít
V každej spoločnosti existuje potreba plánovať časové aktivity rôzneho charakteru. Klasické, masovo dostupné, kancelárske, plánovacie nástroje neumožňujú implementovať zložitejšie biznis pravidlá a vôbec neobsahujú schvaľovacie
workflow. Náš kalendár je plne prispôsobiteľný potrebám zákazníka s úplnou možnosťou nastavenia charakteru každej
aktivity. Držiteľ procesu si pre každý druh aktivity môže nastaviť:


Obmedzenie aktivity v rámci konkrétneho času. (Napríklad: raz za týždeň, 2x za mesiac, 20x za rok a pod.)



Aktivita môže byť citlivá len na pracovné dni. (Ak je aktivita dlhá 2 týždne, zaráta sa do procesu a štatistík len 10 pracovných dní.)



Aktivita rovnakého druhu (ne)môže prebiehať viac krát paralelne v jednom čase.



Aktivita vylučuje všetky ostatné aktivity.



Aktivita sa (ne)môže zadávať spätne do minulosti.



Časová citlivosť aktivity (denná, poldenná, hodinovo-minútová;).



Časová aktivita sa (ne)môže kontinuálne spájať s inou aktivitou (Napríklad: Sick Day sa nesmie predlžovať dovolenkou).



Farba aktivity v rámci kalendárových diagramov.

Na všetky druhy aktivít sa dá implementovať dohodnuté Workflow. Kto aktivitu zadá do systému a kto ju zamietne či
schváli a to aj viacstupňovo. Na konci roka či mesiaca sa dajú vytvoriť podrobné štatistiky o tom, kto a koľko času absolvoval vybranou aktivitou. Úspešnou implementáciou nášho kalendára je dochádzka a s ňou súvisiace evidovanie mimo
pracovných aktivít ako sú: dovolenka, PN, ošetrovanie, Home Office ... atď.
Zobrazenie kalendára je na všetkých obvyklých bázach (deň, týždeň, mesiac, rok) a jeho použiteľnosť je veľmi príjemná
a výrazne podobná tomu, na čo je zamestnanec zvyknutý z tých najštandardnejších nástrojov.

Príklad jednoduchého mesačného prehľadu v nástroji eCalendar Tool
6
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eConfiguration Management Database

eCM je modul na sledovanie zverenej techniky v celej šírke poskytovania kancelárskych prostriedkov
Pri správe poskytovaných prostriedkov, ktoré sa vo firemnom prostredí poskytujú zamestnanom, je nevyhnutný
poriadok a prehľad. Náš systém komplexne pokrýva zariadenia a nástroje, ktoré zamestnanec preberie pri
nástupe a vystaví mu preberací protokol. Sleduje históriu jednotlivých používateľov konkrétneho zariadenia a
dokáže spätne dohľadať predošlých držiteľov a prípadné servisné zásahy. Ku každému zariadeniu si dokáže
držiteľ procesu modelovať aktuálne stavy zariadenia (servis, krádež, reklamácia, rezerva, ... atď.). K jednotlivým evidovaným kusom je možne evidovať ročné precenenia a pravidelné servisné zásahy. Systém poskytuje
veľké množstvo zostáv a zoznamov, ktoré sa dajú na mieru vytvoriť podľa potrieb zákazníka. Dnes vieme
evidovať, v dohodnutom rozsahu vlastností, takéto zariadenia:
Notebook
Tlačiareň
Domáca tlačiareň
Server
Projektor
Mobilné zariadenie (Telefón, Modem)
Toner
Kancelária
Klapka
Kľúče
Vstupná karta
Stop Track (Unikátny kľúč pre dohľadanie zariadenia)
Automobil
Parkovacie miesto
Parkovacia karta
LAN zásuvka
IP Adresa

Späť na úvod
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eSales and Planning

eSP zabezpečuje sledovanie, vyhodnocovanie a komplexnú matematiku predajov
Celková agenda plánovania predajov, ktorá je delegovaná na zodpovedné subjekty z úseku predaja, následné sústredenie a konsolidácia na oddelení kontrolingu s úplným matematickým a reportovacím servisom.

Verzie jednotlivých scenárov

Oddelenie kontrolingu modeluje tvorbu rozpočtov a tendencií a každý z týchto mohutných dátových zoskupení
(scenárov) má svoju verziu. Tieto verzie môžu byť medzi sebou dátovo konfrontované. Všetky plánované dáta
sú na mesačnej báze prekrývané aktuálnymi predajmi a tým sa vytvára kombinovaný a vždy aktualizovaný
pohľad na súčasnú situáciu. Plán zadávajú jednotliví, produktoví manažéri, ktorí majú prístup len do svojho
produktového segmentu a len do aktuálne určeného scenára. Neskoršiu konsolidáciu, hlásenia a celý proces
spracovávania predajov robí oddelenie kontrolingu za pomoci veľmi rozsiahleho a robustného reportingu,
ktorý obsahuje automatické excelové zostavy, webové reporty s archívom a OLAP reporting so sofistikovaným
využitím kociek v multi-dimenzionálnych databázach. Jednotlivé scenáre majú v patričnej matematike nakomponované tieto údaje:


Body



Alokácie na všetky tieto premenné



Jednotky účinnej látky



Čisté predaje



Váhy medzi bodmi a jednotkami



COGS & Industrial Standard COGS



Jednotkové ceny



Obratový bonus



Celkové predaje



Prírastky



Diskonty



IMS Dots



Precenenia



Korekcie

Podľa požiadaviek klienta je možne urobiť akúkoľvek kompozíciu sledovaných merných jednotiek.
Späť na úvod
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eOperational Expenditures

ePX importuje, vyhodnocuje a plánuje operatívne výdavky podľa voľne nastaviteľnej štruktúry
Z produkčných, účtovných systémov získava oddelenie kontrolingu veľmi veľké množstvo nákladových položiek
a pozícií, ktoré spadajú do kategórie operačných výdavkov. Proces nazývaný Business Inteligence premieňa
tieto obrovské kopy dát na informácie. Modul ePX systematicky tieto dáta triedi, agreguje a dostáva
do zmysluplných zostáv a pochopiteľných výstupov. Jeho najväčšou prednosťou je jeho modulárnosť a ovládateľnosť. Sám metodik si môže namodelovať akým spôsobom potrebuje dáta projektovať. Nie je potrebný
žiadny zásah vývojára ani zmenová požiadavka na to, aby sa agregovaný pohľad na nákladové dáta kompletne zmenil podľa aktuálnych potrieb.
Plánovanie sa robí na takej úrovni zovšeobecnenia, ktoré je manažmentom akceptovateľné. Do tejto úrovne je
pripravený aj reporting a preto je aj tu možné čiastočné prekrývanie plánovaných dát aktuálnym dátami.
Tým sa opäť vytvára spoločný, kombinovaný pohľad, ktorý odráža aktuálnu situáciu v spojení s tým, čo je naplánované.

Structure (Štruktúra)

Cost Center
Flat Collection
(Nákladové stredisko
Priamy súbor - Jednotlivé oddelenia)

Cluster
(Zoskupenie)
Niekdajší Report

Cost Center
Hierachical Group
(Nákladové stredisko
Hierarchické skupiny)

Cost Center
(Nákladové stredisko)

€

Cost Base
(Nákladová báza)
By Nature - Podľa určenia

Actual Cost Data
(Aktuálne nákladové dáta)
Monthly Base - Mesašná báza

Additional Element
(Prídavný prvok )

Cost Element
(Nákladový prvok - účet)

WBS Element, Order

eSP - Produkt Brand
(Produktová značka z modulu eSP)

Rôzne pohľady na aktuálne nákladové dáta


Modrá línia je pohľad len cez nákladové strediská, ktoré môžu byť ploché (podľa oddelení) alebo hierarchické (veľký strom nákladových stredísk, kde je každý uzol možné separátne reportovať).



Oranžová línia je najsofistikovanejšia. Tu existuje ústredný prvok s názvom nákladová báza, ku ktorej
sa modeluje vzťah k nákladovému stredisku, nákladovému účtu a väzba na produkt. Tieto nákladové
bázy sa potom zoskupia do reportov alebo zoskupení, ktoré sú hlavným a najpoužívanejším výstupom.
Na báze týchto zoskupení sa dáta aj plánujú.



Zelená línia je pohľad na nákladové dáta rýdzo cez jednotlivé produkty.
Späť na úvod
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eSystems ako integrované prostredie
Integrácia procesov v rámci eSystems úspešne spája a automatizuje prácu jednotlivých oddelení
Napriek tomu, že dokážeme každý modul dodávať separátne, majú všetky popisované moduly spoločne previazané
databázové úložisko. Znamená to, že vytvárame tzv. Enterprise systém, kde si jednotlivé oddelenia navzájom poskytujú
služby najmä tým, že udržujú vždy aktuálne kľúčové, kmeňové dáta, ktoré majú v kompetencii (Zamestnanci, produkty,
lekári, lekárne, klienti, predaje, náklady, technické vybavenie ... a pod.). Toto usporiadanie a prepojenie umožňuje vytvárať rôzne agendy, ktoré v plnej miere využívajú celý rozsah týchto kmeňových dát. Toto je priestor na sofistikovanú
automatizáciu a kontrolu procesov v celej šírke potrieb na centrále spoločnosti, ale aj v teréne medzi jednotlivými obchodnými zástupcami. eSystems majú v rámci kritických objektov zapracovanú aj historizáciu, t.j. zaznamenávanie stavu
objektu po každom zásahu a uložení akýmkoľvek operátorom. Týmto spĺňa tento systém aj náročné požiadavky na transparentnosť a spätnú revíziu procesov. Napriek svojej zložitosti je toto prostredie veľmi prehľadné a ľahko použiteľné
najmä pre dobrú separáciu jednotlivých agiend a prostredia vytváraného presne na mieru potrieb jednotlivých užívateľských rolí. Užívateľské role sú v každej aplikácii dobre modelovateľné tak, aby sa vytipovaná skupina ľudí dostala len k
tým aplikačným dialógom, ktoré sú pre ňu určené. Každý modul obsahuje záznam o prihlásení a činností každého operátora, ktorý akokoľvek manipuloval s daným modulom. Viacjazyčnosť vytipovaných aplikácií a dialógov je jeden zo základných predpokladov úspešného etablovania systému v koncernovom prostredí. Použitie moderných a efektných prvkov
v knižnici jQuery vytvára príjemné a účelné prostredie na prácu s touto robustnou webovou aplikáciou.

eSP
Sales & Planing

Excel
Medium

CSV
Medium

Controlling

Sales
Reporting

Sales
Planning

Access
Medium

HFM

Products
ETL
proces

Olap
Connector

OLAP Cubes

ePX
Operational Expenditures
CSV
Medium

CSV
Medium
DB
Connector

Cost
Reporting

Controlling
CSV
Medium

Cost
Planning

Cost
Centers

DB
Connector

ePM
Performance Management

Flat
File

eST
Stock Management
Excel
Medium

HR

Personal
Structure

Sales Performances Regions

Employees

DB
Connector

Access
Medium

Marketing

Promotion
Material

Sample
Material

Agency

Pharmacy

Clients

DB
Connector
CSV

eCM
Configuration Management

Excel
Medium

Access
Medium

PDF
Medium

DB
Connector

PDF
Access
Excel
Medium
Medium Medium

IT

Technics

Parking
Places

Cars

Access
Excel
Medium Medium

eCR
Congress Reporting
XML

Taxing
Authority

Billing and wages
Marketing Congresses Workflow
EFPIA & AIFP

NCZI

Invitation Letter

System Landscape
Ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali tomuto jednoduchému zhrnutiu našich systémov a budeme veľmi vďačný za
akúkoľvek prezentačnú príležitosť, počas ktorej Vám dokážeme priblížiť fungovanie a užitočnosť našich modulov.
Marek Mižov, konateľ spoločnosti M-Enterprises. s.r.o.
Späť na úvod
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