
 

IFS Applications™ 

VAŠE SPOJENÍ S BUDOUCNOSTÍ 

S pomocí IFS Applications můžete využít změny ve svůj prospěch. Díky naší znalosti vašeho průmyslového od-

větví a díky tomu, že víme, jak vytvořit skvělý software, který budou lidé rádi používat, představují IFS Appli-

cations vaši cestu vpřed, bez ohledu na to, zda hledáte nové obchodní příležitosti nebo chcete optimalizovat 

stávající podnikání. 

IFS APPLICATIONS PŘEDSTAVUJÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ PRO ZÁKAZNÍKY Z CELÉHO SVĚTA  

ZABÝVAJÍCÍ SE  VÝROBOU A DISTRIBUCÍ ZBOŽÍ, SPRÁVOU PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ A  

ŘÍZENÍM PROCESŮ ZAMĚŘENÝCH NA SLUŽBY. 

Pro vaše průmyslové odvětví: možnost realizace 

nových obchodních příležitostí, které vycházejí z 

digitalizace, servitizace, individualizace a globaliza-

ce. IFS Applications vám  poskytnou možnosti, které 

potřebujete. 

Pro vaši společnost: optimalizace procesů, díky nimž 

překonáte konkurenci. Protože úzce spolupracujeme s 

předními zákazníky z daného odvětví, můžete si být 

jisti, že jsou IFS Applications vyvinuty tak, aby splňo-

valy požadavky vašeho průmyslového odvětví. 

Pro vaše lidi: zapojení všech pracovníků prostřed-

nictvím špičkově navrženého a intuitivního uživa-

telského rozhraní, které zvyšuje produktivitu, 

urychluje rozhodování, zjednodušuje uvádění pro-

duktů na trh a umožňuje lidem pracovat tak, jak 

chtějí.  

Pro vaše IT: propojení nejdůležitějších dat a procesů 

v IFS Applications, aby vaši zaměstnanci, partneři i 

zákazníci získali, co potřebují a kdy to potřebují. IFS 

Applications bezpečně propojí nástroje, na které spo-

léháte, bez ohledu na to, kde jsou provozovány. 

SPOJTE SE S NOVÝMI PŘÍLEŽITOSTMI 

Změny v průmyslových obchodních modelech ve vašem odvětví mění způsob, jakým společnosti fungují a jak 

vytvářejí nové možnosti příjmů. IFS Applications představují řešení umožňující kompletní realizaci příležitostí 

pro podnikání v digitálním světě zaměřeném na služby – umožňují poskytnout zákazníkům více individualizo-

vané nabídky i v globálním měřítku. 

Vše je digitální: Tempo digitalizace se zvyšuje. Podle analytiků ze společnosti IDC v současnosti 

existuje 13 miliard propojených „věcí“, které tvoří svět IoT, přičemž do roku 2020 toto číslo vzroste 

na 30 miliard. Tyto globálně propojené věci umožňují vznik nových obchodních modelů a rapidní 

expanzi služeb na globální trhy.  

Myslete lokálně, jednejte globálně: S jedinou globální strategií, která však stále bude schopna 

zohlednit různé požadavky jednotlivých zemí, se budete moci zaměřit na podstatu svého podnikání 

a budete moci snadno rozšířit své podnikání do celého světa. IFS Applications vám umožní využít 

moderní technologie a výhody nejnovějších trendů a transformovat vaše podnikání. 

Odlište svůj produkt pomocí služeb: Digitální svět přináší nové obchodní modely, přičemž zákaz-

níci hledají komplexní řešení, které bude pokrývat nejen produkt samotný, ale i vše, co s ním      

souvisí – jako například poskytování tiskových služeb, kde dlouhodobá smlouva zahrnuje vše od tiskáren a spotřebního materiálu až po údržbu 

a opravy.  

Zvyšte svou konkurenceschopnost: Tím, že budete nabízet individuálně přizpůsobené produkty a služby a na individuální požadavky vašich 

zákazníků budete umět reagovat rychleji a přesněji. 



 

 

VYBERTE SI POUZE TO, CO POTŘEBUJETE 

IFS Applications se skládají dohromady z více než 6 000 jednotlivých softwarových objektů, přičemž každý má svůj 

konkrétní účel. Tyto objekty společně tvoří více než 100 modulů. Můžete se tak rozhodnout, které z těchto podni-

kových komponent potřebujete. Přidání další komponenty žádným způsobem neovlivní stávající konfiguraci, takže 

si časem můžete vytvořit své vlastní řešení. 

VÍCEÚČELOVÉ MODULY: Poskytují v podnikovém softwaru množinu výkonných nástrojů, které 

racionalizují, zjednodušují a obsluhují kritické procesy, typické pro většinu oborů průmyslu a služeb.  

Činnosti:  - Pravidla účtování, - Řízení udržitelného rozvoje, - Správa dokumentů, - Business           

intelligence, - Řízení kvality, - Řízení životního cyklu, - Procesní modely, - Konfigurace a rozšiřitelnost 

IFS Applications je řešení, které dokáže růst jak v souladu s požadavky zákazníků, tak s proměnami podnikání. Díky modulární   

architektuře, usnadňující přidávání nových funkcí, mohou společnosti bez problémů udržovat krok s vývojem trhu. 

IFS FINANCIALS: Finanční komponenty nabízejí obsáhlý přehled o společnosti z mnoha perspektiv. 

Každý výrazný trend v transakcích je možné do detailu prozkoumat. Tyto komponenty rozšiřují     

kontrolu nad všemi úrovněmi společnosti a vyhovují právním požadavkům napříč celým světem. 

Činnosti:  - Konsolidace, - Řízení rozpočtu, - Cash flow, - Projektové financování, - eFaktura,                 

- Závazky, - Pohledávky, - Majetek, - Hlavní kniha 

IFS HUMAN RESOURCES: Moduly pro řízení lidských zdrojů šetří zákazníkům čas a peníze, protože 

jim umožňují spravovat nejcennější zdroje firmy levněji. Získávají tak rychlé a přesné analýzy, které 

naplňují všechny klíčové potřeby personálního rozvoje jejich společností. Dalším přínosem jsou zá-

kladní postupy pro řízení pracovních sil a úspěšné strategické řízení lidského kapitálu. 

Činnosti:  - Samoobslužný portál, - Zdraví a bezpečnost, - Mzdy, - Čas a docházka, - Řízení výdajů,         

- Řízení školení, - Rozvoj zaměstnanců, - Nábor, - Správa zaměstnanců 



 

 

IFS ENGINEERING: Technické komponenty systému IFS Aplikace usnadňují definici a konfiguraci 

prvků návrhu, produktů, jejich sestavování a výrobních zařízení. Zajišťují kvalitu díky zjednodušení 

administrativy související dokumentace včetně revizí. Všichni uživatelé v organizaci získají informace, 

které potřebují, mají přístup k průběžně aktualizovaným údajům pro technické, administrativní a fi-

nanční rozhodování. Propojení mezi nákupem, inženýrskými a výrobními procesy poskytuje reálný 

obraz o fungování společnosti. 

Činnosti:  - Dodávka podle projektu, - Uvedení do provozu, - Kompatibilní jednotky, - Konstrukce   

majetku, - Změnové řízení, - PDM konfigurace 

IFS MANUFACTURING: Výrobní komponenty podporují všechny fáze výrobního procesu z pohledu 

všech typů zaměstnanců. Usnadňuje se tak plánování, kontrola a analýza mnoha typů výroby. Toto 

silné, mnohostranné řešení nabízí jednoduché a plně automatizované zpracování opakovaných úkolů 

díky pokročilé funkci správy výjimek při výrobě.  

Činnosti:  - Vývoj na objednávku, - Konfigurace/výroba/montáž na objednávku, - Výroba podle        

projektu, - Procesní výroba, - Opakovaná výroba, - Servisní opravy, - Výrobní objednávka, - Plánování     

s omezenými zdroji, - Dílenské řízení výroby, - Náklady  

IFS SUPPLY CHAIN: Komponenty pro dodavatelský řetězec tvoří spolu s komponentami pro výrobu 

základ řízení a správy dodavatelského řešení. Tyto komponenty nabízejí jednoduchost, potřebnou 

pro lepší vizualizaci produktového toku a pro efektivní využití systému. Zároveň je možné je přizpů-

sobit pro různé distribuční modely a výrobní metody. Dávají podnikům potřebnou růstovou agilitu a 

podporují změny napříč celou firmou, která tak může těžit z  real-time komunikace napříč celým 

řetězcem od objednávky k dodání. 

Činnosti:  - Plánování poptávky, - Plánovací sítě, - Doplňování zásob, - Distribuce, - Prodej, - Nákup,   

- Řízení pronájmů, - Sklady  

IFS PROJECTS: Projektové komponenty usnadňují řízení celého životního cyklu projektů. Protože 

tento modul je plně propojen s ostatními komponentami podnikového systému, využívá ho řada pod-

niků s projektovým typem řízení. To může zahrnovat projektově orientovanou výrobu, strojírenství, 

stavebnictví, uzavírání smluv, provoz infrastruktury nebo podnikání v modelu EPCI či ve výzkumu a 

vývoji. 

Činnosti:  - Projektové výkaznictví, - Řízení rizika, - Rozpočet a prognóza projektu, - Plánování a rozvr-

hování, - Projektové řízení, - Řízení nákupních smluv, - Řízení prodejních smluv 

IFS SALES & SERVICE: Komponenty pro prodej a služby se starají o podnikové procesy, které jsou 

životně důležité pro řízení vztahů se zákazníky (CRM). Spravují řetěz interakcí se zákazníky od získání 

zakázky přes prodejní cyklus až po péči po prodeji a následné služby. Tento koncept prodeje dovolu-

je soustředit se na činnosti s přidanou hodnotou ve formě produktů, služeb a podpory. 

Činnosti:  - Průzkumník scénářů co-když, - Záruční opravy, - Integrace s mapami, - Řízení případů a 

požadavků, - Dynamické plánování, - Služby v terénu, - Řízení servisních smluv, - Prodejní konfigurá-

tor, - Internetový obchod, - CRM  

IFS MAINTENANCE: Tyto komponenty jsou součást kompletního podnikového systému pro správu 

provozních prostředků (EAM). Firmám umožňují přizpůsobovat se rychlým změnám okolního světa. 

Díky snadnému použití nabízí toto řešení plnou funkcionalitu potřebnou pro každodenní použití pro-

vozních prostředků, stejně jako jejich stálý rozvoj a zlepšování. 

Činnosti:- Celková efektivita zařízení,- B2B Contracting, - Generální opravy, - Správa vozového parku, 

- Preventivní údržba, - Plánování a alokace zdrojů, - Pracovní objednávka, - Liniové zařízení, - Zařízení  

IFS BUSINESS ENABLERS: Komponenty pro podporu podnikání umožňují vytvářet a posilovat ob-

chodní vztahy, přičemž využívají výhod nejnovějších webových, mobilních a sociálních technologií. Je 

tak možné poskytovat zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a dalším partnerům individuální a 

přesné informace v reálném čase. Děje se to prostřednictvím snadno použitelných portálů, proudů 

událostí a na míru postavených mobilních řešení. Komponenty pro podporu podnikání také umožňu-

jí propojení s interními a externími systémy prostřednictvím webové služby. 

Činnosti:  - Řešení pro spolupráci, - Portály založené na rolích, - Mobilní řešení a aplikace, - Integrace 

a správa dat, - Řízení událostmi 



 

ZAPOJTE KAŽDÉHO 

Implementace informačního systému bude úspěšná pouze tehdy, pokud systém budou využívat všichni uži-

vatelé a budou moci pracovat produktivně. Díky tomu se budete moci lépe rozhodovat a svým zákazníkům 

budete poskytovat špičkový zákaznický servis. IFS Applications dokáží zapojit všechny, zásluhou uživatelského 

rozhraní, které si Vaši lidé zamilují. 

 V průběhu posledních deseti let je uživatelské rozhraní IFS 

Applications neustále zlepšováno a inovováno. Pro vaše lidi 

tak bude práce s IFS Applications zábavná, intuitivní a navíc 

efektivnější než kdy dříve. 

 

 Nejnovější uživatelské rozhraní – IFS Aurena je atraktivní a 

inovativní. Design zaměřený na uživatele, výjimečné grafické 

zpracování, snadné použití a nejmodernější technologie zajiš-

ťují, že si vaši zaměstnanci toto rozhraní skutečně oblíbí. 

 

 IFS Aurena je plně responzivní rozhraní zaměřené na uživatele, 

které lze používat na smartphonu nebo tabletu stejně jako na 

stolním počítači nebo notebooku. Obsahuje rovněž funkci IFS 

Lobby poskytující uživatelům přehled nejdůležitějších informa-

cí, na jejichž základě se mohou rychle rozhodovat. 

 Chceme, aby lidé měli přístup k informacím, podpoře a     

funkcím IFS Applications bez ohledu na to, kde a odkud      

pracují. Z toho důvodu např. nabízíme doplněk do Microsoft 

Outlook pro CRM, další do Microsoft Excel pro obchodní vyka-

zování plánování, atd. 

DOKONALE RESPONZIVNÍ VZHLED 

IFS Applications si můžete přizpůsobit podle představ. Můžete jej provozovat v cloudu nebo on-premise, ale vždy budete mít 

jistotu, že vám umožní plně využít potenciálu budoucích změn. Informační systém IFS Applications poroste společně s vámi a 

pomůže přeměnit vaše podnikání tak, abyste byli lépe připraveni na budoucnost. 

CDC Data s.r.o., Kaštanová 618/141c, 617 00 Brno 

Tel.: +420 538 700 555, info@cdc.cz, www.cdc.cz  

 Jsou založena na průmyslových standardech, takže nebudete vázáni žádnou speciální technologií.  

 Mají modulární architekturu, abyste je mohli rychle přidávat, přizpůsobovat, škálovat a integrovat podle potřeby. 

 Jsou tak uživatelsky přívětivá, že budete moci začít používat komplexní funkce prakticky ihned. 

 Přinášejí větší přehled o vašem podnikání, abyste mohli rozpoznat budoucí trendy co nejdříve. 

 Poskytují více informací o tom, jak je třeba přizpůsobit vaše podnikání. 

 Zajišťují větší flexibilitu, abyste mohli provést potřebné kroky pro realizaci změn. 

ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI IFS 

 Aby byla práce o něco snazší, uživatelské rozhraní IFS Aurena v IFS Applications  

se přizpůsobí úhlopříčce obrazovky a možnostem zařízení přesně tak, jak  

byste od dobře navrženého zákaznického softwaru očekávali. Je dostupný  

pro prohlížeče na platformě Windows, Mac, iOS a Android. 

 Responzivní chování rozhraní IFS Aurena nabízí mnohem víc než jen to, že  

se rozvržení a počty sloupců jednoduše přizpůsobí dané úhlopříčce obrazovky. Pokud například pracujete na malém zařízení,  

jehož obrazovka nenabízí mnoho prostoru, sloupce se inteligentně skryjí, aby byly nejdůležitější informace stále viditelné. Na 

telefonech se tlačítka z horní části obrazovky přesunou do spodní, aby je bylo možné snadněji ovládat palcem, když držíte telefon 

jednou rukou. 

 A vzhledem k tomu, že se zobrazuje méně informací, ze serverů se načítá také méně dat. Tím se kompenzuje obecně nižší       

výpočetní výkon a omezené přenosové rychlosti u menších zařízení.  

Aby IFS Applications pracovaly podle vašich požadavků a na vámi preferovaných zařízeních, jsou navrženy 

tak, aby fungovaly poněkud jinak než tradiční podnikové aplikace. 


