
 
 

 

 

KLÍČOVÉ FUNKCE

>  Jednoduché a intuitivní ovládání
>  Tvorba evidencí bez programování
>  Sdílení informací napříč společností
>  Řízení práv k jednotlivým záznamům
>  Propojení s DMS systémem
>  Schvalování záznamů 

>  Propojení mezi jednotlivými evidencemi
>  Přebírání informací mezi evidencemi
>  Přístup přes web ze všech platforem (PC, tablet) 
>  Uživatelské filtry a pohledy do evidence
>  Jednoduché exporty dat do Excelu 
>  Upozornění na kritické záznamy (dle stavu, času, …)  

EVIDENCE WEDA je obecné řešení pro sdílení libovolných strukturovaných informací ve 
společnosti, které zjednoduší administrativu a umožní spolupráci. Do EVIDENCE WEDA si 
můžete převést všechny agendy, záznamy a evidence, které doposud vedete v papírové 
formě či v Excelu a snadno je vzájemně propojíte. 

Sdílejte a spolupracujte s kolegy na poptávkách, úspěšné převeďte do projektu a po ode-
vzdání své práce evidujte stav a historii svých výrobků v záruční a pozáruční době. 
Každému zpřístupníme jen povolené informace a upozorníme na důležité termíny.

EVIDENCE WEDA 
POMŮŽEME VÁM ŘIDIT FIRMU EFEKTIVNĚJI

Pomáháme řídIT

VYBRANÍ ZÁKAZNÍCI



 

PŘÍNOSY

ORTEX spol. s r.o.
Resslova 935/3, 500 02 Hradec Králové

E-mail: obchod@ortex.cz
Tel.: (+420) 499 991 333www.ortex.cz

Využijte možnosti předvedení EVIDENCE WEDA a 
konzultace ve Vaší firmě ZDARMA.
Kontaktujte nás na adrese obchod@ortex.cz

IMPLEMENTACE, PODPORA A ROZVOJ 

 Zákazníci

Jsme přímým výrobcem tohoto softwarového řešení. EVIDENCI WEDA lze nasadit ve velmi 
krátké době. Na přání zákazníka pak můžeme program libovolně upravit nebo rozšířit. 

EVIDENCE WEDA je ideální řešení pro všechny organizace, oddělení nebo týmy, kde chybí pod-
pora jejich činnosti kvalitním ERP systémem, kde jsou informace mnohdy uloženy ve formě 
množství Excel tabulek, nepropojených a nezálohovaných, kde je poptávka po rychlém, levném, 
flexibilním a téměř bezimplementačním řešení pro sdílení strukturovaných informací.

PODPORA PROCESŮ

>  Digitalizace papírových evidencí
>  Rychlé vyhledání informací 
>  Schvalování a notifikace

>  Životní cyklus klíčových činností firmy
>  Propojení se správou dokumentů 
>  Hlídání termínů a kritických stavů 

PŘÍKLADY EVIDENCÍ

 Dovolené Smlouvy

 Kontakty  Žádanky Probíhající projekty

 Poptávky  Objednávky Výrobky u zákazníků

 Nabídky

... a další uživatelem definované evidence

 Reklamace

 Aktivity  Vozový park


