Modul Manažer, Rozbory
Modul manažer slouží k integraci manažerských výstupů v samostatném modulu. Celý modul je
koncipován jako prezentační, nezadávají se v něm žádná data, čerpá z datové základny systému IMES.
Umožňuje jednoduchým způsobem přiřadit libovolnému uživateli (profilu) libovolné prohlížeče, sestavy a
rozbory z jakéhokoli jiného modulu IMES. Umožňuje maximální přizpůsobení IMESU uživatelským přání a
potřebám. Využití hlavně pro uživatele, které používají IMES převážně na prohlížení popř. rozbory.

Modul Manažer - základní vlastnosti:
m
Jednoduché přidání sestavy nebo prohlížeče do Managera přímo z menu na pravé tlačítko na sestavě ,

rozboru nebo prohlížeči
m
Možnost vytvořit libovolný uživatelský strom oblíbených objektů na pravé tlačítko
m
Standardem jsou samozřejmě exporty do MS Word a MS Excel aplikací

Modul Rozbory a kalkulace
m
formulář dokladu je přizpůsoben provozní obsluze (mistři provozu)
m
Jednoduché, univerzální a přehledné vnitropodnikové rozbory založené na jednoduchém principu

vycházejícím z OLAP kostek. Jsou přímou součástí IMESu bez nutné znalosti dalšího prostředí.
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m
Předdefinované datové sklady pro základní agendy (účetnictví, zásoby, sklady, zvířata). Možnost

definice vlastních datových skladů a propojení na vlastní datové zdroje v systému
m
Export do Excelu nebo Internetového prohlížeče
m
Široké možnosti filtrování a manipulace dat (skupinování, třídění, filtry, variabilní zobrazení,…)
m
Rozsáhlé kombinace vnitropodnikových hledisek (střediska, zakázky, výkony, období, partneři, účty,
položky, sklady, osoby, …)
m
Možnost analýz nad uživatelskými skupinami hledisek
m
Možnost definice vlastních sestav
m
Snadno rozšiřitelné, protože jsou postaveny na vlastním univerzálním modelu datového skladu
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Modul Manažer, Rozbory
Webová nadstavba modulu Manager
m
Jde o samostatný webový (html) modul nezávislý na klientovi IMES. Je spustitelný kdekoli z internetu
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jen zadáním příslušné adresy. Jde o operativní řešení přístupu k datům pro případ, že nejste v dosahu
firemní sítě nebo v případě, že někteří uživatelé si s webovým rozhraním vystačí a nebudou využívat
žádnou další funkčnost IMESU.
m
Webový modul je grafickým rozhraním modulu manager - umožňuje tedy připojení jakéhokoli
prohlížeče a sestavy v IMESU, tak jako klientský modul Manager
m
Veškeré uživatelské změny v třídění, názvu sloupců, výběru sloupců atd., které jsou v IMESU provedeny
webový modul online integruje
m
Webový modul, také aplikuje veškerá uživatelská práva, které jsou v IMESU zadány

Kalendář
m
Pomocí tohoto modulu je možno odkudkoli z internetu prohlížet a aktualizovat kalendář modulu CRM

v imesu
m
Součástí je aplikace pro mobilní telefony
m
Možnost si kalendář uživatelsky nastavit
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