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Podporované oblasti

Oficiální akce svazu
Podpora pro pořádání oficiálních akcí 
(valné hromady, konference, schůze 
komisí...). Uchovávání zápisů z 
důležitých porad a jednání.

Řízení svazu
Přehled o aktuálním dění ve svazu a 
rychlá dostupnost podkladů pro řízení 
a rozhodování. Přizpůsobení systému 
fungujícím procesům svazu a jejich 
zpřehlednění. Efektivní a 
transparentní řízení projektů.

Evidence členské základny
Evidence členů svazu a plnění 
členských povinností. Formát i 
strukturu evidovaných dat lze 
kdykoli upravovat dle aktuálních 
potřeb.

Orgány a komise svazu
Evidence podkladů a informací pro 
činnost orgánů a komisí svazu. 
Podpora pro rychlou a zpětně 
dohledatelnou komunikaci v rámci 
svazu.
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Podporované oblasti

Komunikace s členskou 
základnou
Řada nástrojů pro komunikaci s 
členskou základnou – informační 
portály, diskuzní fóra, zprávy... 
Veškerá komunikace v systému je 
zpětně dohledatelná.

Správa majetku
Evidence majetku s možností 
definovat automatické připomínky 
důležitých událostí (např. Splátka, 
plánovaná údržba..). Okamžitý 
přehled a evidence souvisejících 
dokumentů o stavu, alokaci, historii i 
provedené údržbě.

Správa zaměstnanců 
Evidence zaměstnanců svazu. 
Formát i strukturu evidovaných dat 
lze kdykoli upravit dle aktuálních 
potřeb.

Hospodaření svazu
Připrava rozpočtů a manažerské 
účetnictví poskytující přehled o 
finančních tocích. Snadná kontrola 
hospodaření svazu.
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Přínosy ...

pro vedení svazu
Jeden systém pro řízení svazu.
Flexibilní přizpůsobení aktuálním potřebám bez nutnosti nákladné 
implementace.
Snadná komunikace s orgány, komisemi a členy svazu.
Rychlý přístup ke všem potřebným informacím.
Řízení vztahů s partnery svazu.
Plánování a řízení oficiálních akcí a projektů svazu.
Manažerské účetnictví, přehled o hospodaření svazu.
Přehled o schůzkách, zadaných i vlastních úkolech a stavu jejich plnění.
Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli.

pro partnery svazu
Rychlá komunikace s vedením a orgány svazu.
Přístup k aktuálním informacím kdykoli a odkudkoli.
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Přínosy ...
pro orgány a komise svazu
Jeden systém pro veškerou pracovní agendu.
Snadná komunikace s kolegy, vedením, členy a partnery svazu.
Rychlý přístup ke všem potřebným informacím.
Přehled o schůzkách, zadaných i vlastních úkolech a stavu jejich plnění.
Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli.

pro členy svazu
Aktuální informace o výsledcích, průběhu akcí a dalších novinkách z
prostředí svazu.
Přehled o plnění členských povinností.
Snadná komunikace s orgány svazu a ostatními členy.
Přístup k informacím kdykoli a odkudkoli.
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