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Rozwiązanie dzięki któremu wszystkie realizaowane przedsięwzięcia mogą być 
dokładnie zaplanowane pod względem kosztów i czasu. Kompleksowe 
planowanie zadań i monitorowanie postępów obni a koszty opóźnień realizacji 
projektów. Scentralizowanie dysponowanie zadań zapobiega pomijaniu 
powierzonych obowiązków i obni a koszty zarządzania przedsiębiorstwem. 
Organizacja przedsiębiorstwa na wy szym poziomie, uwolnienie ukrytych mocy 
kadrowych i raportowanie wykorzystania czasu pracy. Teraz równie  wersja 
internetowa, która pozwala pracować w ten sam sposób w firmie i poza nią, 
zlecać zadania pracownikom i kooperantom w identyczny sposób.

30-dniowa wersja próbna dla Państwa i waszych klientów

Mened er Projektów to podstawowy 
element systemu zarządzania średnim 
przedsiębiorstwem produkcyjnym lub 
usługowym.

Intelitech udostępnia dedykowane strony 
internetowe dla partnerów i ich klientów, 
za pomocą których mo na sprawdzić 
bezpłatnie wszystkie zalety rozwiązania, 
a nawet rozpocząć pracę.

Przydatność produktu w Państwa 
warunkach sprawdzicie Państwu 
wprowadzając realne informacje o pro-
jektach oraz kontraktach i sprawdzając 
mo liwości zarządzania nimi.

Warto ju  dzisiaj skontaktować się z 
współpracującym z Państwem partnerem 
Intelitech.
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Przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe poszukujce narzędzi 
wprowadzających w zarządzanie projektami, zadaniami i czasem pracy.

- sprzeda  wieloetapowa
- struktura rozproszona
- struktura wieloodziałowa
- bran a produkcyjna
- bran a usługowa

- min. 5 pracowników w biurze           
lub:
- min. 3 pracowników w terenie

- Windows, Linux, MacOS
- Internet Explorer 
- Netscape lub Mozilla
- stałe łącze internetowe 
- dodzwaniane łącze mobilne

Mened er Projektów to bardzo proste, zintegrowane 
narzędzie do zarządzania przedsięwzięciami oraz 
obiegiem zadań w przedsiębiorstwie. Wbudowane 
narzędzia wspomagają przewidywanie czasu realizacji 
projektów oraz pozwalają na monitorowanie 
wykorzystanego czasu i wykonywania zadań 
powierzanych pracownikom.

Proste i funkcjonalne narzędzia pozwalają na szybkie 
tworzenie planów realizacji projektów, szybkie 
zapisywanie treści zadań do wykonania.  Gotowe 
podsumowania pokazują ka demu pracownikowi 
codzienny plan i kalendarz, a tak e pozwalają 
zorientować się w realizowanych projektach 
i zadaniach, przewidzianych terminach ich realizacji.

Mo liwość wglądu kierowników w zaplanowane 
zadania i kalendarz pracowników pozwala na szybsze 
przydzielanie zadań, organizowanie wyjazdów i spotkań 
bez konieczności ka dorazowego kontaktowania się 
osobiście z zainteresowanym, co obni a koszty 
komunikacji i podnosi efektywność pracy. 
Najwa niejsze zadania są łatwe do rozdysponowania 
dzięki szablonom i słownikom.

Oprogramowanie dostępne jest za pomocą 
przeglądarki internetowej, dzięki czemu ka dy 
pracownik posiada wgląd do swojego profilu 
z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią dzięki 
czemu planowanie pracy pracowników znajdujących się 
w terenie jest tańsze ni  kiedykolwiek, a informacja 
o zakańczanych etapach dostępna jest natychmiast.

Zadaniem oprogramowania jest podniesienie 
wydajności przedsiębiorstwa, czyli osiąganie lepszych 
rezultatów przy tych samych lub ni szych kosztach. 
Odbywa się to dzięki wprowadzeniu nowego poziomu 
organizacji przedsiębiorstwa, zmniejszenia liczby 
opóźnień, niedomówień i pełniejszej informacji o tym 
czym i jak długo zajmują się pracownicy, co wykonali, 
co wykonują, co jest odło one, a co opóźnione.

Najwa niejsze korzyści:

1. Program zapewnia mo liwość wizualnego 
planowania projektów, budowania hierarchii 
etapów (równie  wykres Gantta)

2. Program zapewnia komputerowy obieg 
zadań wraz z informacją o statusie ich 
realizacji zmniejszając liczbę pomyłek.

3. Program zapewnia rejestrację czasu pracy 
pracowników i tworzenie opcjonalnych 
raportów dziennych lub tygodniowych.

4. Program zawiera kilka prostych raportów 
dostępnych dla kierowników: informacje 
o projektach, zadaniach i pracownikach.

5. Program pracuje w sieci Internet 
i dostępny jest za pomocą przeglądarki 
internetowej, czyli z ka dego miejsca 
o dowolnej porze.

6. Program dostępny jest za stałą niską opłatą 
za korzystanie, co umo liwia wycofanie się 
z jego korzystania bez konsekwencji.

7. Program mo na bezpłatnie wypróbować 
w dowolnie wybranym okresie testowym, 
gdy funkcjonuje ze wszystkimi opcjami.

8. Program doskonale nadaje się do firm 
po raz pierwszy wykonujących planowanie 
przedsięwzięć wspomagane komputerowo.

9. Bezpłatne szkolenia, wsparcie 
techniczne oraz mo liwość dostosowywania 
do potrzeb firmy lub dowolnej rozbudowy 
produktu to cechy unikatowe!

www.intelitech.pl
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Niektóre moduły oprogramowania Mened er Projektów wchodzace w skład edycji .web 
dostępnej dla u ytkowników korzystających z przeglądarki internetowej. Schemat pokazuje 
uproszczony model zale ności pomiędzy modułami.

Intelitech nieustannie rozwija oprogramowanie dodając moduły spersonalizowane dla wybranych 
bran  lub klientów. Dodawanie nowych modułów jest proste i nie ponosi ze sobą kosztów ich 
wdra ania, a później aktualizowania.

Mened er Projektów to oprogramowanie 
przeznaczone dla wszystkich firm zorientowanych 
projektowo. Znajduje swoje zastosowanie 
w budownictwie, informatyce, przemyśle, 
energetyce, bankowości oraz wszędzie tam, 
gdzie dotrzymanie terminów w ramach zadanych 
kosztów i zakresu projektu jest priorytetowe.

U ytkownicy Mened era Projektów charakteryzują 
się gotowością do wykorzystywania narzędzi 
wspomagających zarządzanie, stosują metodę 
pracy zespołowej. Kładą nacisk na zautoma-
tyzowanie przepływu informacji, zwiększenia 
wydajności zespołów, lepsze prowadzenie 
projektów w przedsiębiorstwie. 

Oprogramowanie udostępniane jest w modelu ASP, co oznacza e istnieje jedna, 
płaska stawka za korzystanie z oprogramowania bez konieczności
ponoszenia kosztów instalacji lub rozruchu, w ka dym momencie mo na 
zrezygnować z usługi bez adnych dodatkowych kosztów czy konsekwencji.

pierwszy miesiąc  - bezpłatnie (bez względu na liczbę u ytkowników)
kolejny miesiąc  - 30 zł netto za dostęp jednego pracownika do systemu

Istnieje mo liwość zalogowania do testowego systemu wypełnionego 
przykładowymi danymi dla przykładowego przypadku zastosowania produktu.
Zapraszamy: www.intelitech.pl/mepo/demo/ (u ytkownik: demo, hasło: demo)

Istnieje równie  mo liwość automatycznego i bezpłatnego zało enia testowego, 
pustego profilu dla własnego przedsiębiorstwa na okres testowy - 30 dni.
Zapraszamy: www.intelitech.ftp.pl/mepo/test/ (trzeba wypełnić formularz).

Po zakończeniu okresu testowego istnieje mo liwość przedłu enia lub rezygnacji.

Oprogramowanie zawiera wiele innych modułów współpracujących ze sobą, wszystkie moduły 
i opcje dostępne są w jednym wariancie usługi. Kompletna lista modułów oraz funkcji mo liwych 
do wykonania za pomocą Mened era Projektów uwzględniona została w dokumentacji produktu. 
Po zarejestrowaniu nowego profilu dla nowego przedsiębiorstwa istnieje mo liwość pobrania 
kompletnej dokumentacji u ytkowej zawierającej przykłady zastosowania dla kilku popularnych 
bran , w których rozwiązanie znajduje najczęstsze zastosowanie.
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* niniejszy dokument nie stanowi oferty w myśl kodeksu handlowego.

Oprogramowanie wspomagające pracę grupową i zarządzanie projektami jest podstawowym 
składnikiem budowania wydajności w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Oprogramowanie 
tego rodzaju znajdujące szerokie zastosowanie w małych i średnich firmach przyspieszających 
i porządkujących procesy biznesowe.

U ytkownicy Mened era Projektów poszukują 
tak e rozwiązania umo liwiającego bezadmi-
nistracyjne wdra anie systemu na nowych 
stanowiskach. Mobilni pracownicy (delegacje, 
częste podró e, telepraca) wykonuja pracę 
w regularnym rytmie przedsiębiorstwa bez 
adnych ograniczeń w funkcjonalności systemu 

gdy znajdują się poza biurem.

U ytkownicy oczekują kompletnych rozwiązań 
obejmujących oprogramowanie, wsparcie 
techniczne i dodatkowe usługi. Dysponują 
niedu ym bud etem na rozwiązania informaty-
czne oraz gotowi są na wykorzystanie zalet 
outsourcingu. Podstawowymi trzema celami 
jakie postawiono podczas tworzenia produktu 
to: dostępność, przyjazność i niski koszt.

widok początkowy pokazuje ewidencję czasu
pracy oraz listę otrzymanych i zleconych zadań.

widok planowania etapów zawiera proste, 
czytelne menu, zakładki oraz tabele.

widok kalendarza online pokazuje zajęty czas 
pracownika oraz opcjonalnie jego podwładnych

szeroko rozbudowana galeria raportów 
zawiera raporty tekstowe oraz graficzne.

Oprogramowanie pozwala na pracę za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dzięki 
czemu zapoznanie się z produktem nie wymaga instalacji i konfiguracji na komputerze.
Przykładowe ekrany oprogramowania Mened er Projektów .web:

Intelitech opracowuje markowe oprogramowanie. Wcześniejsze produkty 
znalazły uznanie prasy fachowej zdobywając liczne nagrody i wryró nienia,

oraz zaufanie tysięcy u ytkowników z całej Polski.


