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Složte si neporazitelné řešení

GDPR

https://www.byznys.eu/
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S přípravou na GDPR 
jsme si vyloženě 
vyhráli. Připravili jsme 
vychytanou kombinaci, 
která tvoří ideální celek.

K ruce máte hned 7 modulů. Že je to moc?

Mysleli jsme na individuality a specifické

potřeby každého z našich zákazníků. Záleží

jen na Vás, jakou taktiku zvolíte, resp. jaké

řešení si z nich složíte.

Nosnou konstrukcí je modul GDPR, jak jinak.

Ale tím nekončíme. Přidat můžete další

moduly, se kterými se začnete opravdu bavit.

Jste na řadě! Složte si na míru Vaše řešení.

Hravě tak zvládnete požadavky GDPR. 

Ulehčí práci s osobními údaji
Těšte na jednoduchou evidenci údajů, 

snadnou práci s nimi a maximální 

bezpečnost. Všechny souhlasy, 

nesouhlasy, osobní údaje... Pohodlně 

na jednom místě.

Ušetří peníze
Kdo je připraven, není překvapen. 

A vyhne se tučným pokutám. Neuškodí 

ani bezpapírová kancelář. Přeci jen 

papír, šanony ani skříně nejsou zadarmo. 

A komfort je úplně k nezaplacení.

Přemýšlí za Vás
Nechte systém přemýšlet za Vás a v klidu 

se soustřeďte na svoji práci. Kdo? Kdy? 

Co? Jak má udělat? Vyřešeno.

Uspoří čas
Kdo nevyzkouší, neuvěří. Tolik času, kolik 

najednou budete mít. Váš byznys může 

dál růst, náš se postará o vše ostatní.

Kontroluje nonstop
Už Vám nic neuteče. Budete mít 

absolutní přehled, přitom naprosto 

bez práce. To se vyplatí.
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Modul GDPR
Základní stavební kámen,  
který vychází z požadavků EU.  

Co např. modul GDPR umí?

 + poskytnout anonymizaci

 + postarat se personalistům o citlivá data

 + pracovat se souhlasy

 + ohlídat platnosti

 + sledovat účel zpracování

 + evidovat osobní údaje

 + zajistit prokazatelnost, nezpochybnitelnost, dohledatelnost

Splníte požadavky 
nařízení

Nemusíte mít strach 
z případných kontrol

Zjednodušíte si práci 
s osobními údaji
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Modul CSD
CSD je zaběhnutá zkratka pro 
Centrum sdílení dokumentů.

Slouží pro práci s elektronickými dokumenty napříč organizací. 

Mezi hlavní výhody se řadí rychlost a komfort zpracování, 

bezpečná archivace veškerých dokumentů a jejich dostupnost 

odkudkoliv.

V čem pomůže v souvislosti s GDPR? Získáte přehlednou 

evidenci dokumentů, které obsahují citlivé údaje. Platí to pro 

všechny elektronické dokumenty, jako jsou např. oskenované 

smlouvy. Samozřejmostí je rozdělení dokumentů do složek 

s řízeným přístupem. Citlivý dokument se tak nedostane 

k nepovolané osobě.

Zkrátka ať žije elektronizace dokumentů!

Nezpomalíte práci  
s pracovní databází

Budete mít přehled  
díky zařazování do složek

Zvýšíte bezpečnost díky  
MS SQL a řízeným přístupům

Verzováním získáte kontrolu 
nad změnami dokumentů
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GDPR je v první řadě o interních 
procesech a zásadách. A právě 
ty Vám pohlídá modul Workflow.

Stačí vytvořit šablony a máte jistotu, že vždy daný proces poběží, 

jak má. Nikdy nic nezapadne. Splní se všechny potřebné kroky.

Řečeno odborně - dojde k automatizaci procesů. Laicky řečeno – 

celá firma bude mít výrazně ulehčenou práci.

Jeden příklad za všechny. Do emailu Vám přišla žádost 

o anonymizaci. Co teď s ní? Kdo má tento úkol zpracovat, 

případně kam se má předat, kdo jej musí schválit? To je přesně 

práce pro modul Workflow.

Zrychlíte a zpřesníte tok 
pracovních povinností

Protokolizace:  
budete mít automaticky 

potvrzení o každém procesu

Získáte kontrolní nástroj

Modul Workflow
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Modul Informace jde ruku 
v ruce s modulem Workflow. 
Ve Workflow nastavíte jednotlivé 
kroky, ke kterým musí dojít. 
Díky modulu Informace se pak 
všechny kroky splní. Ožívají zde 
totiž konkrétní úkoly.

Hotový ráj úkolů, kde se potkávají nejen ty z oblasti GDPR,  

ale i všech ostatních procesů Vaší společnosti.

Z dalších vychytávek určitě oceníte zaznamenání veškeré 

korespondence. Hodí se také plánování pomocí kalendáře,  

který snadno přenesete do Gmailu nebo MS Outlook.

Odstartujete přehlednou 
evidenci úkolů

Plánujte z jednoho 
místa

Neztratíte 
korespondenci

Modul Informace
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Modul B-sync
Super, přišel email se 
souhlasem. Tak rychle ho uložit. 
Jen kde je ta složka...

Jestli se vyžíváte ve složitých procesech, které Vám berou nervy 

a čas, tak prosím. V opačném případě doporučujeme nástroj 

B-sync, kterým najednou uložíte email i s přílohou.

Jedním tlačítkem propojíte Microsoft Outlook se systémem Byznys.

Přivítejte konec ručního přepisování!

Jednoduše a rychle propojíte 
Byznys s Outlookem
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Modul CRM
Informace o svých klientech 
a obchodních partnerech 
nemusíte nosit v hlavě. Modul 
CRM zajistí, že máte vše 
přehledně po ruce.

Jednoduše tak dohledáte veškerá potvrzení, kontakty, 

požadavky, ať už vzešly z telefonátů, osobního jednání 

nebo emailové komunikace.

Radost budete mít z vedení obchodních příležitostí 

a vyhodnocování obchodníků.

Ve spojení s GDPR oceníte zejména hromadné oslovení 

emailem a následné sledování a uchování reakcí, rozšířenou 

evidenci kontaktů.

P-ř-e-h-l-e-d-n-ě Oslovíte efektivně 
(hromadně z jednoho místa)

Jednoduše navazujte 
a udržujte vztahy
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Přivítejte hlídacího psa pro 
vedoucí pracovníky! 
Kdykoliv a kdekoliv se ve firmě 
něco stane, budete to vědět. 
To se klidně vsaďte.

Zapomněl někdo na úkol, který se týkal GDPR či jiné důležité 

oblasti? Hned se o tom dozvíte.

Jak to funguje? Nejdřív nastavíte, co chcete hlídat, jaké události 

má systém sledovat. A pak už se Byznys postará, abyste měli 

přehled o dění ve firmě. Když se totiž něco stane, nebo naopak 

nestane, automaticky Vám předá informaci emailem nebo SMS.

Kromě notifikací poslouží modul také při řízení firmy. 

Managementu nabízí širokou škálu přehledů vybraných 

ekonomických, finančních a obchodních ukazatelů.

Díky upozorněním 
Vám už nic neuteče

Přehledy pomůžou 
s rozhodováním

Modul Manažer
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GDPR máte ve 
vlastních rukách, 
stačí jen složit.
Stručně, jasně a výstižně...

S modulem GDPR vyhovíte požadavkům nařízení EU. 

Jestliže chcete zvýšit rychlostní stupeň a dokonale řídit 

firmu, pak přichází řada na ostatní moduly.

Tak s chutí do toho!
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Poskládáno? 
O zbytek se 
postaráme.
Ozvěte se!
+420 318 402 060  |  obchod@byznys.eu 

www.byznys.eu
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