
 

 

Databox CONTACT 6 
Projekční a inženýrská činnost  

Úvod  
 

Firma SYSTEGRA s.r.o. se od roku 1996 (ještě jako Databox s.r.o.) zabývá vývojem a prodejem software 

určeného pro podporu obchodu, marketingu, správu zakázek a pro řízení firemních procesů.  

Za ta léta program prošel přirozeným vývojem a byl prověřen více než 6000 uživateli. 
 

Databox CONTACT 6 je univerzální softwarová platforma pro tvorbu databázových systémů. 
 

Základ tvoří zavedené agendy: Adresář firem a osob, Kalendář/Diář, Nabídky, Zakázky a Kampaně. 
 

 



 

Každá z těchto agend může být libovolně rozšířena o další pod-agendy: 

Přehledy, Cash flow, Pracovní výkazy, Kniha jízd, Workflow, Smlouvy, Subdodávky, Zatřídění, Servis, 

Příslušenství, Nabídky, Objednávky, Měsíční výkaz, E-maily, Dokumenty, Události, Fakturace atd. 
 

Smyslem těchto rozšíření a nastevení je jednoduché přizpůsobení systému dle požadavků zákazníka a 

rychlé uvedení systému do provozu. 
 

Při konfiguraci systému řešíme jednoduchost, praktičnost, automatizaci a kontrolu. 

 

 
 

MS Excel je pro nás konkurent a zároveň pomocník. Uvědomujeme si výhody/nevýhody XLS dokumentů 

a snažíme se využít to nejlepší z tabulkového editoru a spolupracovat s MS Office. 
 

Tato prezentace je zaměřena na plánování, zadání a řízení zakázek, projektového managementu pro 

řízení firmy, a úkolování v rámci běžného provozu.  

Tyto agendy jsou vytvořeny na úrovni databázových bloků a obsahují tyto klíčové vlastnosti: 
 

- Databáze klientů, dodavatelů, partnerů… 

- Databáze kontaktních osob – vedení firem, inženýring, stavební dozor… 

- Plánovací kalendář – upozornění na termíny, seznam úkolů, obchodní aktivity… 

- Tiskové výstupy – nabídky, předávací protokoly, objednávky subdodávek, smlouvy, podklady 

pro fakturaci… 

- Vyhledávání – fulltextově, dle čísla zakázky, čísla objednávky, činnosti… 

- Upozornění na vybrané termíny (data) – termíny dodání, splatnosti… 

- Notifikace – automatické zasílání informací na e-mail mezi uživateli systému při důležitých 

změnách… 
 

 

 

 



 

Adresář kontaktů 
 

Udělejte si pořádek ve firmách a osobách. Vytvořte si centrální jednotnou databázi klientů, dodavatelů a 

partnerů s kompletními kontakty a jejich spojením. Budete mít všechny telefony a e-maily na jednom místě 

a vždy po ruce. 
 

 
 

Kontakty můžete využít také v mobilní aplikaci, která je k dispozici pro zařízení se systémem Android. 

 

 
 

 



 

Nabídky a Zakázky 
 

Nabídka je první krok na cestě 

k uzavření zakázky.  

Veškeré informace, které se v této 

fázi nasbírají, se dále využijí při 

tvorbě dokladů a při samotné 

realizaci zakázky.  

Dokument nabídky se automaticky 

ukládá do předem určeného 

adresáře dle dynamicky volitelné 

cesty. 

Na jedno kliknutí je možné nabídku 

odeslat e-mailem kontaktní osobě 

včetně oslovení. 

Strukturu nabídky si v programu 

může každý přizpůsobit, a to platí 

také pro výstupní formulář v PDF. 

 

 



 

Nabídka může mít více verzí,  

které se chronologicky číslují a 

uchovávají také v elektronické 

podobě.  

Úspěšná nabídka se jednoduše 

překlopí se všemi uloženými 

informacemi do bloku zakázek  

a můžeme pokračovat v dalších 

krocích. 

Po celou dobu životnosti nabídky 

hlídáme termíny a můžeme 

vytvářet různé obchodní aktivity 

s vazbou na kalendář a plánování 

v čase. 

Nabídky, které nedopadnou se na 

jedno kliknutí přenesou do bloku 

Archiv a zůstávají v evidenci  

a viditelné z pohledu zákazníka / 

investora. 

 

 

 



 

Opět na jedno kliknutí převedeme nabídku do zakázek a pokračujeme v dalším plánování procesů zakázky. 

 

 

Subdodávky 

Subdodávky je další pod-agenda, 

která obsahuje náklady zakázky  

a umožňuje vytvořit objednávku 

pro dodavatele. 

Sumu subdodávek sledujeme 

v rozpočtu zakázky. 

Termín dodání a datum splatnosti 

jsou data, u kterých hlídáme jejich 

vypršení. 

Výstupem subdodávky je 

objednávka pro dodavatele. 

Veškeré PDF dokumenty,  

které se vygenerují na zakázce,  

se ukládají do jednoho adresáře. 

 

 



 

Pracovní výkazy vycházejí z návrhu a používání formou excelové tabulky pro měsíční výkaz hodin.  

Tento způsob ve formátu XLS je zdaleka nejrozšířenější, a to především díky snadné dostupnosti, 

jednoduchosti a možnosti přizpůsobení obsahu. Na druhou stranu má evidence v Excelu své výrazné 

nevýhody. Z těchto důvodů jsme začali pracovat na systému, který v co největší míře využije přednosti 

tabulkového formátu a zachová si jednoduchost a přehlednost excelového souboru. 

 

Pracovní výkaz je možné provázat se zakázkou a sledovat evidenci z druhé strany -> Zakázka a všichni 

uživatelé, kteří se na zakázce podílí -> Suma hodin na zakázku. 

 

Dále je možné nastavit zaměstnanci hodinovou sazbu a vykázané hodiny násobit touto sazbou.  

Tímto se budeme dostávat k reálným nákladům na zakázce. 

 

 



 

Workflow v našem prostředí představuje definici navazujících kroků, vedoucích k úspěšnému 

dokončení zakázky. Systém hlídá vztahy a termíny jednotlivých kroků a informuje zodpovědné 

osoby či vlastníky zakázky. Průběžně nabízí přehled dokončených a aktuálních kroků v plánovaném 

čase. 

 

Předávací protokol je další z řady dokladů na zakázce. Generuje se převzetím položek z předmětu nabídky, 

to znamená, že se nemusí nic přepisovat a pouze se doplní text pro předání či specifikace. Také v tomto 

případě platí, že po vytvoření PDF souboru můžeme na jedno kliknutí protokol odeslat zákazníkovi. 

 



 

Cash flow 

Při pečlivé evidenci veškerých dokladů a nákladů získáváte perfektní přehled o finanční stránce Vašich 

činností z pohledu měsíce a roku. Data se načítají ze zakázek dle stavů a výdaje plánujete dle skutečnosti. 

 



 

Plánovací kalendář 
 

Každý uživatel v systému má svůj vlastní Diář, který je možné sdílet s vedením nebo ostatními uživateli.  

Do diáře se zapisují obchodní aktivity a úkoly s provázáním na zakázky a firmy.  
 

 
 

Ukázka přenesených událostí do kalendáře Google v mobilní aplikaci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kontakty 
 

Hrazená 906/10, Liberec 7, 460 07, Česká republika 

Telefon: +420 488 058 058 

Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz 

www.systegra.cz 
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