
 
 
 

Firmy nyní můžou zdarma zmonitorovat svá slabá místa 
2.6.2020, Brno 

 
Podnikatelé a firmy si nyní mohou zdarma zmonitorovat stav svých zakázek a najít 
svá slabá místa. To jim může výrazně pomoci v očekávané ekonomické recesi. 
Službu nabízí Navigo3. 
 
Čeští podnikatelé při hodnocení stavu své firmy stále ještě velmi často spoléhají na 
excelové tabulky nebo pohled do účetnictví. Dokud ekonomika rostla, případné černé díry 
ve firemním účetnictvím vykrývali ze zisků úspěšných zakázek, aniž by je tyto ztráty 
musely nutně trápit. S nadcházející ekonomickou krizí se však ukazuje, že právě nepřesná 
data a neefektivní zakázky nebo zaměstnanci můžou společnost velmi rychle stáhnout 
ke dnu. 
 
„Řekli jsme si proto, že poskytneme plnou verzi našeho systému Navigo3 na dobu tří 
měsíců zcela zdarma. To je zhruba doba, která může podnikatelům ukázat, kde jim utíkají 
peníze z firmy ven, a můžou se lépe připravit na očekávanou ekonomickou recesi,“ uvádí 
Petr Humlíček ze společnosti Navigo3. 
 
Software nevyžaduje žádnou instalaci a ani složité zaškolování. Uživatel si pouze nechá 
vytvořit přístup do online prostředí na stránce www.navigo3.com, zadá si své zakázky a 
pomocí jednoduchých teploměrů může začít měřit stav své firmy, vývoj zakázek, stejně 
jako pracovní nasazení zaměstnanců nebo náklady na subdodávky. 
 
„Když jsme v poslední ekonomické krizi začali používat přesné monitorování zakázek, 
netušili jsme, jak užitečná čísla nám to přinese a jsme rádi, že jsme na případnou 
nastávající recesi připraveni,“ uvádí Ivan Budík ze společnosti HBH Projekt. 
 
„Samozřejmě nabízíme zdarma i kompletní funkcionalitu, myslím tím například WBS nebo 
kapacitní plánování, ale domníváme se, že nyní firmy nejvíce ocení právě jednoduché 
monitorování pomocí teploměrů,“ uvádí technický ředitel Naviga, Jaroslav Kuboš. 
 
Navigo3 je systém, který v sobě propojuje software a metodiku pro řízení firem a projektů. 
Byl vyvinutý v roce 2000 původně pro využití ve vlastních firmách, postupně ho začala 
využívat řada dalších společností. Je jediným systémem na trhu, který v sobě propojuje 
software a metodiku, a dokáže s velkou přesností predikovat budoucí vývoj firmy. 
(www.navigo3.com) 
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