Analyt-iK systém
Komplexní analytický nástroj pro přípravu a tvorbu předimplementačních analýz
produktu Helios Orange.

Proč si Analyt-iK systém pořídit?
Všechny analýzy budou probíhat podle komplexní osnovy.
Konzultant může věnovat své kapacity analýze speciálních zákaznických úprav.
V rámci analýzy nebude docházet k opomenutím při zjišťování klíčových informací o
požadavcích zákazníka.
Výsledná zpráva bude sestavena jednoznačně, bez možných nejasných výkladů.
Analyt-iK je koncipován jako dotazník, který obsahuje klíčové a strategické otázky směřující k:

Popsání prostředí zákazníka
Organizace
Dislokace
Personální zabezpečení
Vybavenost HW a systémovým SW

Seznámení zákazníka s procesem projektového řízení
Zjištění požadavků na jednotlivé moduly
Popsání požadavků zákazníka na vlastní proces modulu
Pojmenování klíčových evidencí v modulech
Popsání vazeb modulů a procesů
Zjištění požadavků zákazníka na tiskové výstupy
Zjištění požadavků na programové úpravy
Ověření požadavků na účetní dimenze
Zjištění číselných řad a základního nastavení
Definici akceptačních kritérií jednotlivých dodatelných celků budoucího projektu

Zjištění počtu požadovaných licencí
Zjištění předpokládaného nárůstu počtu záznamů
Zjištění rizik

Výstupy analýzy
Zpráva pro zadavatele
Harmonogram
Seznam rizik
Dotazník pro zadavatele

Ana

lyt

Jaké jsou výhody Analyt-iK systému?
Odpovědi na otázky se realizují strukturovanou formou a velmi jednoduše.
Na základě výše zmíněných otázek a odpovědí vygeneruje nástroj závěrečnou zprávu ve formě
Word dokumentu.
Tento dokument je koncipován tak, že minimalizuje nejednoznačnost zjištění a odpovědí.
Nástroj obsahuje tvorbu předběžného dotazníku, který je možno zaslat zákazníkovi předem, aby
se tento mohl seznámit s požadavky na průběh analýzy a rozsah zjišťovaných informací.
Nástroj dále podporuje tvorbu plánu budoucí implementace, přidělení kapacit, podporu
nacenění jednotlivých prací a podporu projektového řízení.

Přílohy
Součástí Analyt-iku je funkcionalita Přílohy. Oceníte ji tehdy, když
chcete co nejvíce zautomatizovat vkládání obrazových příloh do
svých analýz. Přílohy jsou vhodné například pro vložení vzorových
tiskových formulářů či pro prezentaci Data Flow diagramů z nástroje
Graf-iK v analýze.
Přílohy zautomatizují vkládání obrazových příloh do analýz.

Co Přílohy umí?
Přílohy vám umožní do Analyt-iK připojit libovolný počet příloh ve formě GIF, BMP, JPEG souborů.
Umožní nastavit, kde je daný soubor uložen.
Umožní nastavit rozměry, v jakých se bude daný obrázek vkládat do závěrečné zprávy.
Umožní změnit název přílohy s obrázkem.
Umožní doplnit k obrázku textový popis.
Při tisku závěrečné zprávy jsou soubory vloženy jako přílohy na konec zprávy.

Cena 25 800,- Kč bez DPH
Systémová podpora 4 644,- Kč bez DPH
V rámci systémové podpory vám zajistíme údržbu a aktualizaci Analyt-iK systému,
vč. rozšiřování analyzovaných oblastí o další dotazy.

Rozšiřující funkcionality
Aby vaše analýzy a celková písemná komunikace s klienty byla prakticky dokonalá, lze Analyt-iK
systém rozšířit o návazné funkcionality, a to:

Graf-iK - generování Data Flow diagramů pro přeimplementační analýzy
Zápisn-iK - standardizace zápisů z jednání, konzultací, analýz, ...
Test-iK - rychlá příprava a vyhodnocení testů pro účastníky školení Helios Orange

Graf-iK
Pracujete při analýzách s Data Flow diagramy a přijde vám jejich
vytváření na míru každému zákazníkovi zdlouhavé? Nebo s Data
Flow diagramy chcete teprve začít? Obrázek je vždy mnohem
názornější, než tisíc slov a Data Flow diagram je skvělý nástroj pro
modelování probíhajících procesů v informačním systému.
Graf-iK slouží ke generování Data Flow diagramů pro
předimplementační analýzy. Diagramy vznikají na základě popisu
datových toků, které jsou zaznamenány v nástroji Analyt-iK.

Proč si Graf-iK pořídit?
Graf-iK úzce spolupracuje s Analyt-iKem.
Kontroluje úplnost a validitu dat v popisu Vazeb.
Pro každý modul, popsaný ve vazbách, založí novou stránku.
Na každou stránku vygeneruje Data Flow diagram ve formátu
Gane-Sarson.
Každý takto vygenerovaný graf uspořádá do hvězdicovitého
zobrazení.
Graf-iK podporuje také ruční zásah - cokoli se vám nezdá, můžete
sami upravit.
Graf-iK podporuje hromadné mazání.
Graf-iK podporuje hromadný export Data Flow diagramů do GIF
formátu.

Cena:
8 800,- Kč bez DPH

Data Flow diagram
Faktury vydané

Zápisn-iK
Chcete, aby vaše zápisy ze schůzek se zákazníky měly jednotný vzhled i obsah? Abyste vy, i vaši
zákazníci vždy věděli, co a kde v dokumentu hledat? Navíc se vám občas stane, že na něco v zápise
zapomenete?
Zápisn-iK slouží ke standardizaci zápisů z jednání, analýz, konzultací apod. Může být provázaný
obousměrně na váš vnitrofiremní HeO, a to na Úkoly, Zakázky,...

Proč si Zápisn-iK pořídit?
Zápisn-iK podporuje strukturovanou formu zápisu.
Kontroluje automatické předvyplnění fakturačních údajů.
Podporuje evidenci odsouhlasených úkolů v řešení z HeO.
Podporuje strukturovanou formu zápisu nových úkolů.
Podporuje tisk dokumentu do Word formátu.
V případě připojení na firemní síť ukládá zápisy do předem definovaných úložišť file systému.
Podporuje evidenci některých smluvních parametrů, jako je například doprava, čas na cestě, atd.

Cena:
1 800,- Kč bez DPH

Test-iK
Stalo se vám někdy, že jste proškolili zaměstnance zákazníka, a ten se vám za nějakou dobu ozval s tím,
že když jeho zaměstnanci mají pracovat se systémem, tak mu říkají, že neví jak, že zrovna na tohle
nebyli proškoleni? Nebo prostě chcete, ať už pro sebe, či pro zákazníka, na konci školení vyhodnotit
účastníky a zjistit, jak bylo školení efektivní?
Test-iK slouží k rychlé přípravě a vyhodnocení testů pro účastníky libovolného školení Helios.

Proč si Test-iK pořídit?
Test-iK umožňuje nadefinovat až 20 testových otázek.
Umožňuje nadefinovat ke každé otázce až 5 možných odpovědí.
Umožňuje určit, která odpověď je správná.
Umožňuje připravit test tak, aby testovaný uživatel viděl jen otázky a možné odpovědi bez
vyhodnocení.
Oprávněnému uživateli umožní okamžité vyhodnocení testu.
Umožňuje výsledek testu vytisknout ve formátu Word jako Protokol o testu, například pro
potřeby zaměstnavatele účastníků školení.

Cena:
1 800,- Kč bez DPH
Pro více informací nás kontaktujte na bezplatné telefonní lince 800 129 734
nebo na e-mailu dispecink@ikomplet.cz.

Najdete nás: Praha, Žďár n. S., Brno, Prostějov, Šumperk, Zlín

