
 

  

  

  

 

SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ 
PRACOVNÍKŮ V TERÉNU 
Správa práce lidí v terénu vyžaduje 
flexibilitu a možnost rychlých 
reakcí. Náš software lze použít pro 
jakýkoliv typ podnikání v terénních 
službách.  
 
POSKYTUJE PŘEHLED A KONTROLU 
Manažerům a dispečerům umožňuje 
mít maximální jasno v tom, jaké úkoly 
je potřeba v terénu splnit – skvěle 
s ním odřídí všechny pracovníky, kteří 
k úkolům vyjíždějí. 
Pracovníkům ve službě zjednoduší 
práci – na jednom místě totiž zobrazí 
co, kdy a kde udělat, zaznamenat 
výsledek práce i sdílet doplňující 
informace, fotky a další. 
 

MANAŽERŮM UMOŽŇUJE 
 

evidovat/plánovat úkoly 
a přiřazovat je lidem 

přikládat fotky k úkolům 

plánovat opakované úkoly 

sledovat kompletní historii úkolů 

monitorovat pracovníky, 
zda jsou v práci a kde 

hlásit se do směny 

zobrazovat plán úkolů 

navigovat k místu plnění úkolu 

doplňovat komentáře, 
fotky a úkoly 

evidovat zahájení/přerušení 
práce na úkolu 

zaznamenávat splnění 
či odmítnutí úkolu 

 

ZAMĚSTNANCŮM DOVOLUJE 

CO BUDETE MÍT NA WORKMATE RÁDI 
Už žádný chaos, zbytečné náklady a časové ztráty. 

Zlepšuje organizaci a pracovní postupy 

Potěší vás usnadnění plánování a řešení pracovních toků. 
Plánování umožňuje v reálném čase, postupy automatizuje a 
centralizuje.   
Odstraní potřebu papírování, lidské chyby a překrývání úkolů. 

Snižuje výdaje za pracovníky v terénu 

Systém poskytuje přehled o všech činnostech, dovoluje 
přiřazovat vhodné pracovníky k dané práci a plánovat trasy 
tak, aby byl člověk na místě rychle tou nejkratší cestou. 
Za jeden den lze provést více úkolů a ještě projet méně 
pohonných hmot. 

Umožňuje pohodlně dokumentovat práci 

Zaměstnanci mají všechny funkce na dosah ruky a mohou 
aktualizovat své pracovní úlohy, pořizovat fotografie, 
aktualizovat inventář a zadávat přesný čas strávený prací. 
Žádná papírování, neaktuální dokumenty a omezený přehled. 

Posiluje zákaznický servis 

Vaši lidé budou mít pracovní informace a zdroje na dosah 
ruky. Management je dobře připraví na požadovanou práci 
potřebnou dokumentací a dobře poslouží i předem 
naplánovaná trasa.                                                                                                                                                  
Zaměstnanci méně chybují a vše zvládnou v rámci jediné 
zastávky. 

 


