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...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

Přidání nového dodavatele
Jak založit objednávku s novým dodavatelem co nejefektivněji?

Pokud ji zakládáte v TASu, pak při zápisu jména dodavatele TAS automaticky vyhodnotí, zda je již 
dodavatel v číselníku nebo se jedná o nového dodavatele. 

V případě nového dodavatele Vás pobídne k zapsání IČ tohoto dodavatele. Po zadání objednávky 
TAS automaticky ověří IČ v rejstříku ekonomických subjektů, doplní fakturační údaje, DIČ a jiné, 

může ověřit, zda není dodavatel nespolehlivým plátcem a vygeneruje úkol správci číselníku, který 
tohoto dodavatele může posoudit a případně založit. 

Jednoduché, rychlé, TASí. Objednavatel je požádán pouze o IČ a správce číselníků dodavatelů má 
připraveny všechny informace o dodavateli.

-MKR-

Definice a realizace auditů
Provádíte kontroly či audity pomocí textového,
či tabulkového editoru?

V TASu máme připravené zcela nové obecné 
workflow, dle kterého si můžete zadefinovat vlastní 
otázky, připravit k nim odpovědi a přiřadit bodové 
ohodnocení. Otázky můžete strukturovat do 
přehledných bloků dle jednotlivých témat, či oblastí 
auditu.

V naplánovaný termín, či dle potřeby, poté lze 
spustit úkol samotné realizace auditu. S předvyplněnými otázkami jednoduše a rychle projdete 
připravený kontrolní list a zvolením příslušných odpovědí určíte bodové hodnoty. Samozřejmostí 
je automatické sčítání přidělených bodů  za oblasti a za celý audit.

V každé fázi auditu je k dispozici zobrazení celého kontrolního listu se zadanými údaji.
Ke každému auditu je také přidělena jednoznačná časová značka 
a je možné kdykoli přikládat podklady a dokumenty.

-OVE-

Snadná oprava splněného úkolu
Už se vám stalo, že po stisknutí tlačítka „splnit” jste si uvědomili, že 

jste údaje zadali chybně? Potřebovali jste se vrátit zpět do  svého 
úkolu? Nyní máme pro tyto případy řešení. 

V TASu lze nastavit možnost „vrátit se zpět” do svého úkolu 
prostřednictvím ruční události a to do doby, než splní svůj úkol další 

řešitel ve workflow.

Toto vrácení upraví běžící proces přesně do stavu, než byl Váš úkol 
splněn. Dalšímu řešiteli je jeho úkol odebrán a v informacích o 

případu je zřejmé, kde se aktuálně workflow nachází. Po opravě údajů 
stisknete opět „splnit” a proces pokračuje standardně dále.

Již nemusíte kontaktovat kolegy či administrátora pro opravu 
případu. S touto novou možností si může každý chybu opravit sám.

-OVE-

Rozklikávaní složek přehledů
V TASu nyní můžete kliknout na složku přehledů a ihned se 
Vám otevře první z nich. 

-AZN-
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