
Tvoříme možnosti, řešíme překážky 

www.connexa.cz



Zavádíme moderní technologie, automatizujeme procesy a z firemních
dat sestavíme důležité informace na jedno místo.

 
Pomáháme firmám obstát před konkurencí a využít digitalizaci v jejich

prospěch.
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Grafické práce 15 000,- Kč Uhrazeno

Nájem kanceláře 12 000,- Kč Splatnost za 2 dny

Online kurzy
44.9%

Offline školení
22.1%

Individuální poradenství
14.7%

Ostatní
11%

eBook
7.4%

Grafické práce Jan Nový - 15 000,- Kč

Online kurz Petra Pilná 16 499,- Kč

Grafik Honza má dnes
narozeniny

24

Vše důležité na jednom místě

V reálném čase máte po ruce všechny důležité informace pro správné
byznysové rozhodnutí.

Kdykoliv se podíváte na počítač nebo telefon, vidíte aktuální stav své
společnosti, ať jste na cestách, dovolené nebo jen během schůzky
potřebujete mít před sebou potřebné informace.

Na jednom místě můžete mít náhled do zakázek, projektů a úkolů,
bankovních účtů, fakturace, spotřeby energií, vozového parku,
skladových zásob, dovolených. Vše, co potřebujete vědět a mít dostupné
na jedno kliknutí. 

Navíc - pokud lze data získávat z Vašich aktuálních aplikací, lze je
zaintegrovat a nemusíte se učit nic nového a měnit zaběhlé pořádky.

Všechny ukazatele máte poskládány pro své specifické požadavky.
Takovýchto přehledových nástěnek můžete mít libovolné množství.

Každý ve firmě na různých pozicích může mít vlastní přehled dat a
způsob vyhodnocení, který ke své profesi potřebuje. Jiné pohledy na
firemní data může mít majitel firmy, ekonomka, účetní, lidé ve výrobě
nebo vedoucí pracovník.

Aktuální poměr zakázek

Poslední faktury

Spotřeba energie za poslední týden5 z 10 úkolů vyřešeno

5

10

Pohyby na účtu

kolegové mají dnes volno2



Grafik Honza má dnes

narozeniny

Řízení
Organizace práce
Efektivnější porady
Aktuální data pro jednání s
dodavateli

Plánování
Strategické řízení firmy
Přehledné plánování projektů
Rozvoj firmy a inovace produktů a
služeb

Komunikace
Odstranit informační šum
Jasně definovat zodpovědnosti
Sjednotit komunikační nástroje

Finance

Finanční řízení
Hlídání cash-flow
Přehled nad rozpočty
projektů

Pracovní kolektiv Firemní kultura
Rozvoj a růst kolegů
Vztahy mezi zaměstnanci
Zastupitelnost
Snadnější zaučení nových členů

Co byste rádi ve firmě zlepšili?

Nabízíme spolupráci na těch částech podnikání, které
chcete zlepšit nebo potřebujete zjistit, které zkvalitnit,
zjednodušit nebo upravit pro dosažení efektivnějších
výsledků.

Sjednocené vystupování a
prezentace navenek
Poslání a vize
Spokojení a informovaní
zaměstnanci

Nemáte všechna potřebná data ke
správnému byznysovému
rozhodování na jednom místě a v
reálném čase.

Př.: Sedíte na jednání, dojednáváte
cenu a potřebujete mít všechna
potřebná data a kalkulace
pohromadě.

Přetížený ekonomický úsek.

Př. Potřebujete zaplatit
faktury, připravit finanční plán,
podívat se, kolik můžeme
investovat.
Hlavně nesmí Ekonomka na
dovolenou nebo onemocnět.

Práce na projektu, nebo zakázce.

Př.: Kolega v týmu, který pracuje na
projektu, onemocněl a Vy potřebujete
pracovat dále a odevzdat vše v
termínu. Nyní se dostanete k
dokumentům v reálném čase.

Potřebujeme spolu více
komunikovat.

Př. Potřebujete od kolegy nějaká
data nebo podklady pro prezentaci
a on nemá čas. 

Příklady z praxe



Spolupráce bez výpadků

Převážná většina našich aktivit nenarušuje zaběhnutý chod firmy a
může běžet souběžně. Celý postup probíhá po domluvených,
jednotlivých, postupných a drobných krocích.

Naším cílem je skloubit data tak, aby firma dostala správné ukazatele o
reálném chodu firmy a to vše v reálném čase. Máme ambici data
sjednocovat a procesy zjednodušovat/automatizovat.

Výsledkem je informační systém, který čerpá data z jiných firemních
programů a na jednom místě je uceleně vyhodnocuje. Pokud to dává
smysl, může část agendy i plně nahradit.

Stejně tak realizujeme i podpůrné aplikace, které sbírají a dodávají data
pro stávající hlavní informační systém.

Nesnažíme se nahradit vše. Nevynalézáme kolo a nebudeme vytvářet
další např. účetní systém, na který nejste zvyklí, ale z Vašeho stávajícího
budeme čerpat data, která jsou pro každou společnost zcela zásadní.

Účetnictví

Sběr a
vyhodnocení datObchod

Perso
nalis

tik
a

Majetek

Provoz

Dokumenty

Projekty a úkoly

Sklady



Analýza stávajících dat,
mapování procesů

Prostor pro zlepšení

Příprava projektu s
jasně definovanými

cíli

Návrh řešení

Postupně krok za krokem s
pravidelným vyhodnocováním

aktuálního stavu 

Realizace

Předáním projektu naše spolupráce
nekončí. Rádi se o společný projekt

postaráme dlouhodobě

Správa a údržba

Dobrá komunikace projektu a
průběžná zpětná vazba

zákazníka je klíčem k
úspěšnému dokončení

Testování

Sjednocená data lze snadněji vyhodnotit, zabezpečit a zálohovat. Při načítání informací z dalších systémů je vhodná
chvíle pro vybírání pouze těch potřebných a optimalizovat  tak jejich užitečnost a přínosnost pro správné
vyhodnocení.

Zmapování procesů přináší poznatky k jejich zefektivnění, zjednodušení a navržení plné či částečné automatizace.

Průběh spolupráce



Proč digitalizovat?
Digitalizujeme proto, že si chceme zjednodušovat život. Pokud naše
běžné úkony děláme pomocí technologií, můžeme je automatizovat,
využívat data a uspořit energii, čas a finance.
Pomáháme firmám obstát před konkurencí a využít digitalizaci v
jejich prospěch.

Výsledek naší spolupráce
Aktuální informace dostupné online v reálném čase,
zjednodušení firemních procesů, zvýšení efektivity práce, snížení
nákladů.

Snížení nákladů

Úspora času

Eliminace chyb

 Informace
dostupné
kdykoliv a

odkudkoliv
 

Rychlejší
reakce na

požadavky a
příležitosti na

trhu

Firemní data v
bezpečí

 



Slack
Komunikační chat s mnoha

funkcemi a možnosti
oboustranného napojení

dalších aplikací

Google Workspace
Kompletní balík pro digitální

online kancelář

Tabidoo
Vytváření firemních aplikací.
Rychle. Snadno. Jednoduše.

Freelo
Efektivní spolupráce na

projektech a jejich úkolech,
včetně měření času, reportů

Make
Integrační a automatizační
platforma je středobodem

většiny integrací

Digitoo
Automatický přepis faktur a

dokladů pomocí umělé
inteligence

Fakturoid
Jednoduchý a kvalitní

fakturační systém

FlexiBee
Moderní účetnictví s

možností integrace s dalšími
systémy

DigiSign
Digitální podpis

dokumentů. Snadno a
rychle

Váš hosting
Kvalitní hostingová služba
pro weby, emaily i servery

Wordpress
Nejoblíbenější redakční

systém pro tvorbu
webových aplikací

Jetveo
Tvorba aplikací. Rychle a bez

omezení

Raynet CRM
Správa zákazníků pro

obchodníky a manažery

Caflou
Aplikace pro řízení výkonu a

ekonomiky firmy a týmu
 

Toggl
Aplikace pro měření
odpracovaného času

Pipedrive
CRM. Komplexní prodejní
platforma pro zvyšování

příjmů

Miro
DIgitální nástěnka pro

tvorbu nápadů, zachycení
myšlenek a plánování

Loom
Snadné nahrávání

obrazovky i tvůrce. Skvělá
cesta pro asynchronní

komunikaci

Calendly
Kalendář pro rezervace

termínu, který se dokáže
propojit s dalšími kalendáři

Aputime
Projektový asistent s
umělou inteligencí

Microsoft 365
Kompletní balík pro digitální

online kancelář

Shoptet
Moderní platforma pro

snadný a kompletní provoz
e-shopu

Tipy na zajímavé aplikace a služby



Tvorba aplikací Digitalizace procesů Správa a údržba

Typy aplikací Automatizace
Dlouhodobá
spolupráce

weby, e-shopy
interní systémy (CRM, ERP,

informační systémy, správy agendy)

propojování aplikací a vytváření
digitalizovaných procesů

technická i
zákaznická podpora,

Náročnost tvorby Náročnost tvorby Rozsah spolupráce

Jednoduché aplikace v rozsahu
nižších desítek hodin

Jednoduché integrace v řádech
jednotek hodin

Individuální podle
potřeby

Cena a časová náročnost

analýzu potřeb
implementaci řešení
zaškolení obsluhy

Sestavováním informačního
systému z jednotlivých
specializovaných aplikací se
skladba ceny odlišuje od vývoje
na míru. Nečeká se měsíce na
první výsledky

Do rozsahu prací je nutné
započítat:

licence na aplikace podle
počtu uživatelů nebo výše
tarifu (liší se dle aplikací a
potřeb zákazníka)

Provozní náklady jsou především:

Celý systém je již z podstaty
modulární. Lze tak poměrně
snadno některé aplikace vyměnit
nebo přidáváním dalších
funkcionalitu rozšiřovat.



Ukázka realizace
Město postavilo nové sportoviště a potřebovalo vyřešit docházkový systém s předáváním klíčů a dohledem nad celý postupem.

vyčlenění osoby pro fyzické vyzvedávání a vracení klíčů
ruční řešení rozvrhu
provoz mimo pracovní dobu
složitý výběr peněz
vyhrazené termíny pro potřeby základní školy

využít online rezervační systém
nabídnou úhradu přes platební bránu
klíče vydávat prostřednictvím bezpečnostní schránky napojené na rezervační systém

uživatelé mohou navštěvovat prostory kdykoli během určené provozní doby
provoz není závislý na jednom správci a jeho osobní přítomnosti
doklady se automaticky synchronizují do účetnictví
vedení má aktuální přehled o vytíženosti

Reenio - rezervační systém
Make - integrační platforma
GoSMS - rozesílání SMS
Klíčový trezor

Problém

Řešení

Výsledek

Použité technologie

Vytvoření: od 20 000 Kč

Licence na využívaný SW: od 2 000 Kč / měsíc
Podle zvolených tarifů

Realizace: ~25 hodin



Ukázka realizace
Firma s dlouholetou tradicí se potýkala s neefektivní administrativou. Převod základní agendy je pro firmu první krokem k digitální
transformaci. Nově vytvořené prostředí je plně připravené na zapojení dalších nástrojů a růst společnosti.

obava majitele z problematické zastupitelnosti klíčových
administrativních zaměstnanců
neuspořádanost a nepřehlednost důležitých dokumentů pro
chod firmy
spousta agendy v papírové podobě
minimální důraz na zálohu veškerých dat

nasadili jsme cloudové řešení kancelářských aplikací
převedli jsme papírové agendy do jednotného systému
přijaté faktury jsou nyní převáděny do strojově čitelné podoby a
na jeden klik připravené k zaúčtování
nastavili jsme automatické zálohování dat
propojení účetního programu s databází zákazníků a správou
majetku
přenesení klíčových procesů do digitální podoby s následnou
automatizací
zavedli jsme správce hesel s možností bezpečného sdílení hesel

Problém

Řešení

přehledná správa dokumentů zajistí přístup odkoliv, kdykoliv
online kancelářské aplikace umožňují týmovou kooperaci nad
dokumenty, včetně diskuze v komentářích
evidence veškerých smluv přehledně na jednom místě
efektivní týmová spolupráce nad jednou verzí dokumentu, žádné
přeposílání neaktuálních souborů po emailech
vše bezpečně zálohované
hesla uložena ve správci
úspora času, žádné přepisování a nepřesnosti
digitální podepisování dokumentů

Google Workspace - kancelářský balík programů
Digitoo - vytěžování faktur pomocí AI
Make - integrační platforma
Synology NAS - inteligentní úložiště dat
DigiSign - elektronické podepisování dokumentů
1Password - správce hesel

Výsledek

Použité technologie

Vytvoření: od 60 000 Kč

Licence na využívaný SW: od 5 000 Kč / měsíc
Podle zvolených tarifů

Realizace: ~75 hodin

https://workspace.google.com/
https://www.digitoo.cz/
https://www.make.com/
https://www.synology.com/cs-cz/dsm/solution/what_is_nas
https://1password.com/


Společenský přesah

Zásadní hodnotou, na které od počátku stavíme, je aktivně
se podílet na společenských problémech a pomoci v
oblastech, kde to můžeme udělat efektivně.

Mezi našimi kolegy jsou také lidé s různými formami
hendikepu, které  pracovní trh přehlíží. Přitom jde často o
zajímavé nevyužité talenty.

Ke startu v IT pomáháme také v naší vzdělávací akademii, se
kterou máme velké plány. Cílíme na širokou skupinu. Od
interních zaměstnanců přes veřejnost, až po programy pro
dětské domovy, domovy seniorů apod.

Naše služby nabízíme také neziskovému sektoru.



Connexa IT s.r.o.
 

IČ: 14166666
Česká Bělá 364

582 61 Česká Bělá
 

web: https://connexa.cz
email: info@connexa.cz

https://www.linkedin.com/company/connexa-it

https://www.facebook.com/connexait

https://twitter.com/connexa_it

https://connexa.cz/

