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Aplikace je naprogramována v MS 
Access 2000 a lze ji využívat v úzké 
součinnosti s programy MS Office - 
Word a Excel. Lze ji nainstalovat jako 
víceuživatelskou. Spravovaná data lze 
zpřístupnit i pro další aplikace. 

Systémové požadavky 
• Osobní počítač s operačním sys-

témem MS Windows 95/98/2000/ 
NT/XP 

• MS office professional 2000/2003 
/XP 

• RAM 256 Mbyte, 20Mbyte volné-
ho prostoru na HDD 

Spolupráce s jinými progra-
my 
Tuto aplikaci lze provozovat společně 
s dalšími aplikacemi společnosti MM 
Info a vytvářet tak komplexnější infor-
mační systém: 
• Recepce – umožňuje efektivní 

vedení agend evidence návštěv a 
agendu došlé a odeslané pošty. 

• Řízení rizik -  ke každému part-
nerovi lze evidovat takové údaju 
ze stávajících kontraktů, z kte-
rých lze odvodit jeho rizikovost 
pro další obchodní případy a to 
nejen z hlediska finančních, ale i 
provozních rizik. 

• Informační systémy  – naše 
společnost vyvinula celou plejádu 
aplikací určených pro logistické, 
transportní, kurýrní a spediční 
firmy všech velikostí. Používané 
adresy dodavatelů, odběratelů 
nebo partnerů jsou centralizová-
ny do jedné aplikace, která slouží 
jako univerzální datový server. U-
ložené adresy můžete používat i 
v hromadné korespondenci (Mail-
Merge) a vytvořit tak výkonný ná-
stroj pro Vaše reklamní aktivity. 

Zabezpečení 
Aplikace je chráněna přihlašovacím 
jménem a heslem. Každé přihlášení je 
evidováno v log souboru. Správce 
aplikace může přidávat a odebírat 
oprávněné uživatele. 
 

KONTAKTY 
Aplikace KONTAKTY umožní vést centralizovanou a stále aktuální databázi obchodních 
kontaktů. Kromě vlastní agendy slouží aplikace jako zdroj dat pro další aplikace a agendy. 
Striktně jsou odděleni odběratelé, dodavatelé a vlastní adresy (pobočky, agenti a obchod-
ní zástupci, smluvní partneři a pod.). 
 
K adresám je možno „napojit“ i tzv. doručovací adresy, které umožní k jedné „kmenové“ 
adrese napojit libovolný počet dalších. Tato vlastnost umožní aplikaci využít jako adresní 
engine pro tak specifické agendy, jako jsou informační systémy transportních, spedičních 
a kurýrních firem, nebo budovat poštovní a doručovací služby postavené na outsourcingo-
vém modelu. 
 
Číselníky a seznamy s kterými aplikace pracuje vám 
pomůžou korektně vkládat jednotlivé údaje (např. kód 
země) a tak udržet data v pořádku.  
 

 
 
 
 
 
 
 Aplikace ukládá širokou paletu údajů: 

• adresní informace 
• kontaktní informace 
• fakturační a platební informace 
• poznámky 

Přínos pro organizaci 
Flexibilní a profesionální, přesto uživatelsky jednoduché zpracování adres. Snadná evi-
dence přinese pořádek do firmy. Zajistí jednoduché a rychlé vyhledání a změny. Umožní 
data sdílet dalšími aplikacemi. Data lze použít pro Mail Merge (hromadnou koresponden-
ci) zpracovávané pomocí WinWordu.  
 
Hlavní přínos je však v kombinaci centralizované správy kontaktů a sdílení dat  nejrůzněj-
šími aplikacemi a agendami.  

Tisky 
Je úplnou samozřejmostí, že máte možnost tisknout 
jak etikety, tak na obálky. 

Další informace o aplikaci 
Aplikace je navržena tak, aby její ovládání bylo maxi-
málně jednoduché. Většina uživatelů bude schopna ji 
využívat intuitivně bez nutnosti zaškolování.  
 
 


