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CRM – obchodní případy, 
úkolování a plánování
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Lepší evidence Kontaktních Jednání (KJ)
◼ KJ = Obchodní případ (OP) – sjednocuje aktivity týkající se 

konkrétního obchodu a poskytuje informace o jeho vývoji a 
celkovém stavu.

◼ OP sdružuje seznam úkolů vázaných k OP a přehledně zobrazuje 
aktuální stav těchto úkolů a tedy i celkový stav Obchodního 
případu.

◼ Úkol – jasně vymezená aktivita v rámci OP, lze sledovat kromě 
obecných identifikačních údajů i stav, v jakém se úkol zrovna 
nachází. 
◼ Příklady úkolů: První kontakt, Akvizice, Zjištění potřeby, Prezentace vozu, 

Předváděcí jízda, Zaslání nabídky, Uzavření obchodu, Předání vozu,…
◼ Stavy úkolů: Plán, Zpracováváno (již má určen čas realizace), Ukončen, 

Stornován
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Náhled Obchodního případu

Oblast ukazující 

seznam úkolů, 

jejich stav a další 

podrobnosti o 

zobrazeném 

Obchodním 

případu.

Je zde rovněž 

možné úkoly 

zakládat a dále s 

nimi pracovat.
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Jednodušší správa Úkolů

◼ Jeden či více úkolů je možné v případě potřeby přesunout na jiný 
OP, anebo rovnou založit nový OP.

◼ Úkoly mohou vznikat z několika zdrojů:
◼ Automaticky z HeG – např. uběhly dva roky od poslední kontroly před STK

◼ Z externích zdrojů mimo HeG – např. Formulář vyplněný zákazníkem na 
webu nebo Z doručeného emailu – viz další prezentace

◼ Ručně – přímé založení úkolu

◼ Ručně – z formuláře Obchodního případu

◼ Funkce, která zajišťuje automatický vznik úkolů z HeG může být 
zaregistrována nad jakoukoliv třídou dokladů. Úkoly tedy mohou 
vznikat z libovolných dat v systému.
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Šablona pro úkoly dle vlastníka

Nad pořadači s úkoly lze 

aplikovat různé šablony, 

zobrazující filtrovaná 

data dle různých 

parametrů.

V příkladu je uvedena 

šablona s úkoly pro 

jednoho vlastníka.
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Plánovací kalendář

◼ Pro práci s jednotlivými úkoly lze v IS Helios Green (HeG) využívat 
Plánovací kalendář.

◼ Plánovací kalendář přehledně ukazuje, který úkol je naplánován na 
jaký den a hodinu. Zároveň umožňuje jednoduše přetažením ze 
seznamu úkolů plán vytvářet či měnit.

◼ Vedoucí pracovník má k dispozici jednak svůj kalendář, jednak má 
možnost pracovat i s kalendáři svých podřízených.

◼ Kalendáře je možné synchronizovat se standardními emailovými 
klienty.
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Náhled Plánovacího kalendáře

Seznam úkolů, které 

lze přetažením 

vkládat přímo do 

kalendáře. Zde je 

možné opět 

jednoduše úkoly 

přesouvat nebo 

prodlužovat či 

zkracovat potřebný 

čas na jejich 

realizaci a lze je zde 

také vyřešit či 

stornovat.



Praktická ukázka 
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