Q-Resource – Inteligentny Zarządca Zasobów
WSTĘP
Efektywne zarządzanie wieloma, równocześnie prowadzonymi projektami, bieżący monitoring przebiegu ich realizacji, kontrola kosztów i terminów
zakończenia projektów to główne wyzwania przed
którymi stoją nowoczesne fi rmy. Konieczność stałej
kontroli wyników w stosunku do założeń powoduje
często nieefektywne zarządzanie czasem, a w konsekwencji złe planowanie polityki kosztowej.
Firmy, które chcą skutecznie i szybko zarządzać prowadzonymi projektami potrzebują nowoczesnego rozwiązania, które umożliwi im maksymalne
wykorzystanie wszystkich zasobów w fi rmie.

O PRODUKCIE
Q-Resource, czyli Zarządca Zasobów, jest programem
pozwalającym na efektywne planowanie i usprawniającym realizację projektów. System wspomaga
zarządzanie zasobami fi rmy (ludzkimi i sprzętowymi), umożliwia lepszą kontrolę nad budżetem projektu oraz optymalizuje wdrożenie strategii działań
w przyszłości. Osoby zarządzające firmą mogą dzięki
Q-Resource na bieżąco kontrolować sytuację projektową w firmie i analizować jej potencjał, pracownicy
natomiast zyskują elastyczne i wygodne narzędzie
wspomagające ich codzienną pracę.
Zadania, które należy wykonać, czy też projekty, które wymagają realizacji, posiadają listę wymagań –
tak zwane zapotrzebowania. Planowanie polega na
takim przydziale danych zasobów, aby były spełnione
wszystkie wymagania.

Program pozwala na jednoczesną pracę na wielu stanowiskach, zatem może być jednocześnie wykorzystywany przez kilku pracowników.
Osoby odpowiedzialne za poszczególne projekty w firmie mają możliwość stałego dostępu do wiedzy na
temat prowadzonych projektów oraz zasobów, które
są zaangażowane w ich realizację. Dzięki tym informacjom Szefowie Projektów mają możliwość sprawnego planowania przyszłych projektów, dokładnego
określania terminów i skutecznego i efektywnego
zarządzania zasobami fi nansowymi, osobowymi
i sprzętowymi. Dzięki systemowi raportowemu zarząd fi rmy ma możliwość stałego nadzoru sytuacji
w fi rmie, nawet w strukturze rozproszonej. Firmy,
które wdrożyły u siebie system do zarządzania zasobami odnotowały znaczne oszczędności czasu,
który poświęcały go na monitorowanie postępów
w realizacji projektów.

INTEGRACJA
Program pozwala na elastyczną integracje z emailami, która pozwala na odbieranie maili i dokonywanie wpisów w systemie na podstawie ich treści.
Program pozwala na elastyczną integracje z emailami, która pozwala na odbieranie maili i dokonywanie wpisów w systemie na podstawie ich treści.
System może zostać zintegrowany z programem kadrowym, dzieki panelowi importu, który pozwala
na periodyczne aktualizowanie pracowników. Program pozwala na elastyczną integracje z innymi
systemami.
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KORZYŚCI BIZNESOWE

O FIRMIE

• Znaczne skrócenie czasu realizacji projektów
• Efektywne zarządzanie wszystkimi zasobami

Q-Horse Software to profesjonalny dostawca funkcjonalnych systemów do wspomagania pracy w każdym przedsiębiorstwie, zarówno w zakresie organizacji pracy, dokumentów, jak i innych zasobów.

w fi rmie
Obniżenie kosztów
Usprawnienie organizacji pracy
Zwiększenie efektywności przepływu informacji
Stały monitoring poziomu zaawansowania projektu oraz kosztów
• Polepszenie koordynacji działań
• Dokładny i realnie oszacowany termin ukończenia projektu – zwiększenie wiarygodności fi rmy

•
•
•
•

Posiadamy gotowe rozwiązania dotyczące składania i przetwarzania zamówień, raportowania,
a także przydzielania pracowników lub zasobów do
konkretnych projektów. Nasze systemy tworzymy
w oparciu o wnikliwą analizę potrzeb klientów oraz
uwzględniając specyfi kę branży w jakiej działają.
W ofercie Q-Horse Software znajdują się systemy informatyczne, usługi DTP, projektowanie i instalacja
sieci komputerowych, szkolenia z zakresu nowoczesnych technologii IT oraz kompleksowe doradztwo.
Gwarantujemy profesjonalne wsparcie na każdym
etapie powstawania i wdrażania naszych produktów. Wiedza, pasja i doświadczenie ułatwiają nam
poszukiwanie nowatorskich rozwiązań i tworzenie
nowej rzeczywistości. Pomagamy wyprzedzać konkurentów i tworzyć nowe możliwości działania.

Główny widok programu

Analiza BI wbudowanego w system

Zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami w celu uzyskania wszystkich informacji na temat
funkcjonalności i możliwości działania Q-Resource.

Kreator raportów

