
Některé firmy efektivitu neřeší. Jiné si myslí, že svoje projekty řídí, ale ve 
skutečnosti jen doufají, že jim na konci roku zůstanou peníze na účtu. 
A pak jsou firmy, které řídí projekty chytře a předvídají. Přidejte se k těm, 
které používají unikátní metodiku a systém Navigo3.

Jednoduché řízení projektů a zdrojů

Přehledná evidence obchodních příležitostí 

Kvalifikovaná rozhodnutí podle finančních ukazatelů

Finančně a kompetenčně 
zaměřený systém pro efektivní 
řízení projektových firem

Řízení projektové firmy jednoduše



Přehledné plánování práce na projektu
Řízení portfolia projektů /PPM/
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Kde jsou naše peníze?
Bilance jednotlivých zakázek na první pohled.

Jsme ještě pořád ziskoví?
Informujeme o stavu zakázek v reálném čase a predikujeme výsledky namísto statického účetního „opožděného“ pohledu.

• Průběžné výkazy práce 

• Sledování efektivity a výsledků projektů

• Fakturace projektů

• Neustálý přehled o vytíženosti pracovníků i oddělení firmy

Dva kliky a výkaz je hotový!
Není nutné otevírat detaily zakázek, vše lze vykázat v jedné aplikaci. S inteligentním dohledáváním a využitím historie.



Řízení obchodu
Organizace obchodní a manažerské práce /CRM/ 

Efektivní CRM pomůže 

Cloud CRM, responzivní webová aplikace pro všechny typy zařízení. Stejná funkcionalita 
na počítači, tabletu i telefonu. Navigo funguje i na pomalém mobilním připojení. 
 

Kontakty  /  Lidé  /  Telefony  /  Adresy  /  Úkoly  / Deníček  / Evidence pošty

• Informace o veškeré komunikaci se zákazníky

• Přehledné údaje o všech zákaznících a dodavatelích

• Žádná promarněná obchodní příležitost

• Sledování nákladů a ekonomického přínosu obchodníka
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Podpora strategického rozhodování
Analýza dat a reporting /BI/ 

• Funkce pro utváření analytického pohledu na firmu

• Srozumitelné přehledy provedené práce a financí

• Rychlý reportovací modul Navigo BI (včetně sestav)

• Reporty na míru

Jsme všichni opravdu tak vytížení?
Navigo dokáže během okamžiku zobrazit teplotní mapu vytížení jednotlivých zaměstnanců za vybrané oddělení nebo  
i celou firmu. Umožňuje i pohled zpět do historie pro kontrolu skutečně odpracovaných hodin dle výkazů. Kdo je červený, 
má moc práce nebo špatně deleguje úkoly.
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Kolik peněz nás vlastně stojí jednotlivé činnosti?
Včasná varování díky „teploměrům“. Čas podle výplaty. Transparentní multiměnovost pro mezinárodní prostředí.
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Jan Nový
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Kdo a co nás skutečně živí?
Navigo Business Intelligence nabízí pohled na veškerá historická data podle různých kritérií. Co je výživné, co je charita, v čem 
jsme dobří a co nám nejde. Jasná čísla po letech, měsících, typech projektů, manažerech projektů.



Navigo3 poskytuje
•   jedinečný pohled na finanční toky  

v projektově orientované firmě,

•  jednoduché a účinné nástroje a současně  
komplexní funkcionalitu,

•  stejnou funkčnost na počítači, tabletu   
i telefonu.

„Navigo3 nám umožňuje efektivně plánovat a řídit zakázky. Poskytuje také nástroje 
pro řízení firmy – hlídání financí i výkonnosti lidí. Model průběžných plateb za 
Navigo3 bez počátečních investic nám umožnil mít takto sofistikovaný systém již 
v začátcích. I to nám nepochybně pomohlo k našemu růstu.”

Vít Hoznour, společník a ředitel ateliéru mostních a silničních staveb

„Navigo3 nám vyřešilo všechny problémy související s dohledem nad projekty 
a vytížením našich 150 zaměstnanců v Čechách i na Slovensku.

Volili jsme mezi několika systémy – Navigo3 nás přesvědčilo pokročilými funkcemi  
a přiměřenými náklady.“ 

Ing. Ivan Budík, jednatel společnosti



Zprovoznění systému Navigo3 do dvou týdnů, testovací verze na 2 měsíce zdarma.

Navigo Solutions s. r. o.  
www.navigo3.com  |  +420 733 601 736  |  +420 603 266 816
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Od obchodní příležitosti po fakturu

• Vložte cloudové řešení Navigo3 do vašich existujících systémů a IT infrastruktury bez zbytečných 
a nákladných změn. Neměníme to, co funguje.

• Školení běžných uživatelů Naviga téměř není třeba.

• Případné propojení Navigo3 s dalšími systémy je díky integračním funkcím API překvapivě snadné.
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