
Proč je BrandCloud skvělým pomocníkem

ŘÍZENÍ 
MARKETINGU

A ZNAČKY
NA NEJVYŠŠÍ

ÚROVNI 

POMÁHÁ UDRŽOVAT ZNAČKU 
A KOMUNIKACI KONZISTENTNÍ

• Online brand manuál
 Materiály nesoucí vaši značku u nás budou v bezpečí
 a vždy připravené k vyslání do světa.
 Vše vybavené pravidly použití, speci�kací výroby
 a doplněné o tisková data.
• Správa marketingových materiálů
 Vše na jednom místě s přehlednými popisky
 a náhledy a vše sdílet, s kým zrovna potřebujete.

Čím je BrandCloud užitečný?

• Ušetřete čas vašemu týmu
 Popisky a vizualizace obsahu
 ušetří průměrně 5h měsíčně
 na člena týmu.
• Přehled o vykonané práci
 Kdykoliv můžete doložit
 rozsah práce, které vaše
 oddělení vykonalo.
• Vlastní branding
 Prostředí i emaily z aplikace 
 jsou obrandované a obléknuté
 do barev vaší společnosti.

• Zamezte chybám a duplicitám
 Zobrazuje pouze aktuální verze.
 Předchozí se ukládají do historie.
 Víte, že co je na BrandCloudu to platí.
• Zasílání velkých souborů
 Jednoduše zašlete soubory
 bez omezení a cizích reklam,
 s potvrzením o doručení.
• Česká špičková podpora
 Jsme na telefonu připraveni 
 poradit nebo pomoci. 
 Provádíme pravidelná osobní školení.

• Nástroj na spolupráci pro střední a velké �rmy
 Dokumenty, smlouvy, výkresy, multimediální obsah. 
 To vše lze efektivně udržovat, spravovat, aktualizovat
 a řídit napříč celou �rmou, včetně napojení na další systémy.
• Franšízingový koncept
 Svítící cedule nad dveřmi, uniforma prodavačky nebo recept
 na nejlepší hamburger. Vy víte lépe, co je součástí vašeho 
 konceptu. My víme, že je třeba to připravit a sdílet
 jednotlivým �anšízantům.



INOVIO
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

CO NABÍZÍME

POHÁNÍME
ADMINISTRATIVU

FIREM 

• Analýzu současného stavu oběhu dokumentů 
 (schvalování faktur, směrnice, smlouvy apod.) 
• Návrh řešení/optimalizace 
• Implementace DMS systému 
 pro oběh/schvalování dokumentů
• Zefektivnění práce s doklady 
 a jinými dokumenty ve �rmě 
• Průběžný a rychlý průtok dokladů 
 ke zpracování účetnictví 
• Eliminace tisku – koncept bezpapírové �rmy 
• Jediná �onta zpracování dokladů 
 (část dokumentů účetní, část management) 
• Bez duplikace pracovních operací 
• Jednoznačná digitální archivní stopa pro každý doklad 
• Proces monitorování průtoku dokladu �rmou 
• Vazba na související dokumenty 
 prokazující oprávněnost dokladu

01 PŘÍKLADY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

• Vytěžováno dokladů a dat
• Schvalování a oběh dokladů
• Flexibilní work�ow přijatých faktur
• Faktury vydané (FV)
• Pokladní doklady (PD)
• Platební příkazy (PP)
• Management smluv (CM)
• Bezpečnost a komunikace
• Mobilní veze iNOVIO

02 VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA
• Neprodáváme krabicový produkt, 
 ale na míru připravené řešení, které pokryje 
 individuální potřeby zákazníka
• Vlastní analytici, vlastní digitalizační pracoviště, 
• Přestože se jedná o individuální řešení, 
 cenově je dostupné i menším �rmám
• Webové rozhraní – žádné instalace na PC uživatelů 
• Napojení na ERP (od Pohody až po SAP) 
• Enterprise technologie 
• INOVIO Server nebo INOVIO Cloud


