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CAS genesisWorld podporuje díky promyšlené rozmanité 

struktuře funkcionalit kompletní řízení Vašich vztahů se 

zákazníky stejně jako řízení informací. Klientské aplikace 

CAS genesisWorld Desktop, CAS genesisWorld Web a CAS 

genesisWorld Mobile pro práci na cestách zaručují díky 

početným modulům, připojení a rozšíření tolik potřebnou 

flexibilitu. Zatímco Standard Edition (S) obsahuje základní 

stavební bloky úspěšného CRM pro malé a střední podni-

ky, Premium Edition (P) zahrnuje další funkce pro mapo-

vání složitých obchodních procesů. Jednotlivé přídavné 

moduly (Z) pak nabízejí možnost flexibilního přizpůsobení 

rozsahu funkcí CAS genesisWorld dle Vašich specifických 

oborových požadavků a představ – pro garantované řízení 

vztahů přesně pro Vás.

Doplňující informace 
o produktu:
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Evidence a řízení adres

Centrální správa adres Zobrazení libovolných adres, např. informace o zákazníkovi, podniku a obchodní informace 
v jedné centrální databázi.

S

Firemní kontakty  Evidence adres dle firem nebo organizací. S

Kontaktní osoba Evidence adres dle kontaktních osob podniku nebo organizace. S

Přiřazení kontaktní osoby Jednoduché přiřazení kontaktní osoby firmě, při změně s možností přesunu z  
firmy A do firmy B.

S

Synchronní hodnoty pole Automatický přenos centrálních dat podniku na kontaktní osoby. S

Adresy s obrázky Vkládání obrázků kontaktních osob nebo firemního loga. S

Kategorizace adres Libovolné kategorizace do skupin např. A-, B-, C-zákazník, zájemce, partner nebo  
dodavatel.

S

Dodatečná a povinná pole Zpracování dalších informací pomocí dodatečných a povinných polí, např. „První kontakt“ 
nebo „Zájem o“ v souladu s předpisy o ochraně dat a osobních údajů.

S

Zjednodušené zadání Zjednodušené zadání adres pomocí předdefinovaného výběru. S

Filtrační funkce Cílené vyhledávání a třídění adres dle libovolných znaků. S

Link Search Vyhledání záznamů s přihlédnutím k souvisejícím informacím. P

Přípustný typ kontaktu Dosazení povolených typů kontaktů, např. e-mail, telefon nebo dopis pro právně  
vyhovující provedení práce.

S

Preferovaný typ kontaktu Dosazení preferovaných typů kontaktů, např. e-mail, telefon nebo dopis pro právně  
vyhovující provedení práce.

S

Průvodce adresami Inteligentní zadávání adresy z e-mailových podpisů, webových stránek a dokumentů  
pomocí  „Copy & Paste“.

S

Kontrola konzistence Automatické doplnění polí adres, např. po zadání PSČ automatické doplnění příslušného 
města, spolkové země nebo kraje ve více než 40 evropských zemích.

S

Deaktivace adres Deaktivace adres, např. v případech, kdy kontaktní osoba opustila firmu. S

Připojení LDAP  Přístup k adresám z CAS genesisWorld přes LDAP v aplikaci Microsoft Exchange. S

Kvalifikace adres* Ověření, korekce a doplnění adres pomocí porovnání s referenčními databázemi  
poskytovatelů služeb jako YellowMap nebo Unternehmensverzeichnis.org.

S

CAS genesisWorld Desktop

Funkce pro všechny úseky podniku

* Za určitých okolností mohou být účtovány dodatečné náklady za hodnocení.
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Synchronizace adres Jednosměrné a obousměrné synchronizace adres s Microsoft Exchange. A

Synchronizace dat pomocí  
mobilních zařízení 

Jednosměrná synchronizace dat s mobilními zařízeními. S

Synchronizace dat pomocí  
mobilních zařízení

Obousměrná synchronizace dat s mobilními zařízeními. P

vCard Export/Import Export a import adres ve formátu vCard. S

Integrace sociálních médií Integrace kontaktních informací ze sociálních médií, např. Facebook, Xing, Twitter  
a blogů při zohlednění platných předpisů pro ochranu dat a osobních údajů.

S

Kontrola duplicity Automatická kontrola duplicity adres při zadání a změně záznamu. S

Odstranění duplicity Asistenční podpora při slučování nadbytečných adres a jejich společných informací. S

Deduplikace Úplná kontrola duplicity v celém seznamu adres.  A

Podnikový útvar Spojení firem přes mateřské/dceřiné vazby pro grafické znázornění podnikových struktur. P

Mapa a plánování trasy Zobrazení firemní, dodavatelské či soukromé adresy na mapě a návrh příslušné trasy. S

Zobrazení mapy Vizualizace zvolené adresy na mapě pomocí OpenStreetMap. S

Vyhledávání v okolí Cílené vyhledávání adres v určitém okruhu. S

Heatmaps Grafické znázornění vybraných adres ve formě Heatmap. P

Rozdělovník Shrnutí adres do rozdělovníků pro komunikaci se specifickými cílovými skupinami. S

Podpora obchodních oblastí Přiřazení adres obchodním oblastem, řízení přístupu prostřednictvím rozsáhlého  
systému práv. S

Unicode a formáty adres Korektní zobrazení mezinárodních znaků a zobrazení adres ve správném formátu. S

Přístupová práva a práva editace Individuální nastavení práv přístupu a editace adres ve třech variantách (veřejné,  
uživatelsky citlivé, soukromé) pro zajištění ochrany dat a osobních údajů.

S

Zvolte si svůj individuální 

Cockpit pro rychlý přístup 

ke všem relevantním  

informacím.

u



360° pohled na informace o zákaznících

Soubor zákazníka Strukturované a chronologické zobrazení všech záznamů u jedné adresy, např. zobrazení 
archivovaných e-mailů, schůzek, dokumentů nebo obchodních příležitostí.

S

Cockpit zákazníka Optimalizovaný náhled pro rychlé zobrazení aktuálního stavu a rozhodujících  
informací. v detailu. 

A

Sémantický význam vazeb Přiřazení vztahů mezi záznamy pomocí odkazů na definované hodnoty, např. zobrazení 
vztahů mezi zákazníky, konkurencí a hlavní kontaktní osobou dané obchodní příležitosti.

S

Selektivní zobrazení souvisejících 
informací

Komplexní možnosti filtrování pro selektivní zobrazení dat v souvislosti se zákazníkem, 
např. otevřené obchodní příležitosti.

S

Možnosti vyhledávání a filtrace Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat. S

Možnosti vyhledávání a filtrace při 
zohlednění souvisejících informací

Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat 
a dalších souvisejících informací, např. všichni zákazníci s možnou otevřenou obchodní  
příležitostí, bez dosavadního telefonického ověření.

P

Konfigurace dle uživatelů Přístup pouze k těm datům, která jsou pro daného uživatele podstatná. S

Cílené nalezení dat

CAS SmartSearch Inteligentní LiveSearch s personalizovaným seznamem výsledků, setříděných podle  
důležitosti. S

Globální vyhledávání Vyhledávání ve všech typech datových záznamů, např. v adresách, dokumentech,  
termínech nebo mezi archivovanými e-maily.

S

Možnosti vyhledávání a filtrace Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat. S

Fonetické vyhledávání Zjednodušené vyhledávání adres na bázi fonetické podobnosti, např. vyhledání jména 
„Mayer“ zobrazí ve výsledku i jména  „Maier“ a „Meier“.

S

Komplexní vyhledávání Komplexní vyhledávání pomocí zadaných filtrů, závorek, podmínek „a/nebo“  
a „větší/menší/rovná se“.

S

Možnosti vyhledávání a filtrace při 
zohlednění souvisejících informací

Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat 
a dalších souvisejících informací, např. všichni zákazníci s možnou otevřenou obchodní 
příležitostí, bez dosavadního telefonického ověření.

P

Vyhledání v souboru Vyhledání záznamů v souboru dle daných požadavků. S

Inteligentní vyhledávání  

CAS SmartSearch bleskurychle 

zobrazí relevantní výsledky i v 

případě pravopisných chyb.

u

5CAS genesisWorld
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Řízení dokumentů a individuální komunikace

Dokumenty
Různorodost dokumentů Správa dokumentů v libovolných formátech, např. PDF, obrázkové soubory,  

Microsoft Office nebo CAD.
S

Rozhraní Microsoft Office Flexibilní rozhraní pro vytvoření a úpravu dokumentů přímo v Microsoft Office. S

Standardní předlohy Standardizované předlohy v podobě dopisů, faxů a e-mailů pro urychlení komunikace. S

Personalizované předlohy v  
korporátním designu

Personalizovatelné předlohy v podobě dopisů, faxů a e-mailů pro urychlení sériové  
komunikace v kompatibilním korporátním designu.

S

Personalizovaná sériová  
komunikace

Vytvoření a odeslání personalizovaných dopisů, faxů a e-mailů s proměnnými  
poli a přílohami.

S

Uložit do oblíbených Uložení často používaných předloh a šablon dokumentů do oblíbených položek. S

Mezinárodní formáty adres Podpora formátů adres dle jednotlivých zemí. S

Verzování Uložení předchozích verzí dokumentů s podrobnými komentáři. S

Archivace Jednoduchá archivace stávajících externích souborů pomocí „Drag & Drop“. S

Otevření souboru pro editaci nebo čtení Otevření souboru v režimu zápisu pro editaci dokumentu nebo v režimu pro čtení. S

Blokace dokumentu Zobrazení uživatele, který v současné době upravuje dokument. Zajištění  
bezkonfliktní editace.

S

Kategorizace dokumentů Roztřídění dokumentů do kategorií, např. Nabídky, Protokoly nebo Zprávy. S

Full-textové vyhledávání Podpora full-textového vyhledávání v obsahu dokumentů. S

Odkazy  Propojení dokumentů s libovolným záznamem, např. s adresou nebo termínem schůzky. S

Připojení DMS Flexibilní připojení externího DMS a archivačních systémů. A

Připojení ERP Flexibilní připojení ERP systémů pro srovnání dokladů, produktů a adres. A

E-maily
Připojení na externí E-Mail-Client Připojení na externí E-Mail-Client, např. Microsoft Outlook, Thunderbird nebo  

Lotus Notes pro archivaci e-mailů.
S

Vlastní E-Mail-Client Optimální využití integrované funkce E-Mail-Client CAS genesisWorld. S

Provoz Online/Offline Online a Offline přístup k e-mailům v CAS genesisWorld E-Mail-Client. S

Stav odeslání Zobrazení aktuálního postupu při odesílání sériových e-mailů. S

Archivace Individuální archivace e-mailů nebo použití šablon pro automatické nastavení  
správných odkazů a účastníků.

S

Pravidla pro e-maily Nastavení pravidel pro automatický přesun nebo archivaci v definovaných souborech. S

Spojení Automatické spojení e-mailů a příslušných adres a dalších typů dat. S

Odeslání z adres Přímé odeslání e-mailů z adres. S

Zpožděné odeslání Zpožděné odeslání sériových e-mailů. S
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Archivace na straně serveru Archivace e-mailů bez ohledu na typ použité funkce E-Mail-Client nebo hardwaru,  
např. tablety.

S

Podpora mezinárodních znaků Správné zobrazení znaků ve všech jazykových mutacích ve všech polích. S

Podpisy Nastavení globálních a jednotlivých podpisů. S

Oslovení Použití předdefinovaných typů oslovení. S

Kontrola pravopisu Automatická kontrola pravopisu. S

Asistent v případě nepřítomnosti Definice oznámení o nepřítomnosti pomocí asistenta.  S

Telefonie
Rozpoznání volajícího Rozpoznání příchozích hovorů na úrovni jména a adresy s automatickým zobrazením 

adresy a telefonické poznámky (CTI).
S

Pomoc při výběru Rychlá volba přímo z masky adresy (CTI). S

Informace o volajícím Zobrazení důležitých informací o volajícím před vlastním přijetím telefonátu (CTI). S

Automatická aktualizace dat Automatická aktualizace dat v adrese, např. účastníci hovoru, začátek/konec hovoru, 
trvání hovoru (CTI).

S

Protokolování hovorů Vytvoření protokolů hovorů a seznamů zmeškaných hovorů (CTI). S

Telefonické poznámky Dokumentace obsahu hovoru pomocí telefonických poznámek. S

Automatické propojení Automatické propojení telefonické poznámky s účastníkem hovoru. S

Plánování hovorů Plánování hovorů jako samostatný záznam a zobrazení v kalendáři. S

Služba oznámení a činností
Individuální oznámení Volně definovatelná pravidla pro automatické oznámení, např. při změně dokumentu. S

Podpora workflow Automatické spuštění návazných kroků při počátečních činnostech, např. uvítací  
e-mail při získání nového zákazníka nebo zřízení nových záznamů.

S

Doba provedení Určení doby provedení pro jednotlivé ovládací prvky, např. den provedení v rámci 
časového okna.

S

Primární souvislost mezi oznámeními Automatická archivace oznámení včetně uvedení primárního odkazu. P

Oznámení při změně adresy Oznámení o změnách adres s archivací oznámení. S

Zohlednění typů vazeb Zohlednění typů vazeb v oznámení. S

Intranet a podnikový portál
Informace o společnosti Zobrazení různých položek, např. oddělení podniku. A

Galerie zaměstnanců Zobrazení galerie zaměstnanců a popis jejich schopností. A

Nástěnka a diskuzní fóra Prostor pro diskuzi a výměnu názorů v celém podniku, podle oddělení,  
podle skupin nebo vztahující se k projektu.

A

Mapování procesů a workflow Technické zobrazení procesů pro rychlé zpracování, např. automatické vytvoření  
úkolu při  nastavení požadavku na IT-podporu.

A
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Osobní úvodní strana Definování individuálního vzhledu úvodní strany s prvky jako „Moje dnešní schůzky“, 
News, osobní oblíbené položky nebo oznámení.

A

Telefonní seznam Telefonní seznam zaměstnanců s funkcí vyhledávání a přímým přístupem k  
individuální stránce zaměstnance.

A

Vyhledání kompetecí Cílené vyhledání zaměstnanců s určitou odpovědností či určitými schopnostmi. A

Podnikové schůzky a schůzky v rámci 
oddělení

Přístup ke sdíleným kalendářům jiných oddělení či celé společnosti. A

Seznamy dat narození Seznamy dat narození s funkcí upozornění na případné narozeniny na úvodní stránce. A

Databáze znalostí a informací Strukturované uložení důležitých dokumentů a informací s možností snadného  
vyhledání a přístupu.

A

Organizační struktura Přehledné zobrazení hierarchického uspořádání firmy s možností přímého kontaktu. A

Správa dovolených Vytvoření žádosti o dovolenou, schválení dovolené příslušným nadřízeným  
pracovníkem a správa čerpání dovolené.

A

Kalendář a seznamy dovolených Přehledné zobrazení minulých, schválených, odmítnutých a plánovaných dovolených. A

Absence a správa nepřítomností Monitoring absencí a přehledné zobrazení možných hodnocení. A

Online formuláře Přístup k online formulářům, např. návrhy na zlepšení a vytvoření vlastních Online 
formulářů pomocí integrované funkce Formulardesigner.

A

Kontrolní seznamy Integrované a indiviuálně přizpůsobitelné kontrolní seznamy pro přípravu a plánování, 
např. veletrhů či služebních cest.

A

Kalendář schůzek Osobní kalendář s funkcí varování v případě kolize s jinými termíny. A

Týmový kalendář Přístup ke sdíleným kalendářům jiných zaměstnanců a skupin. A

Kalendář zdrojů Přístup ke sdíleným kalendářům zdrojů. A

Správa zdrojů Správa zdrojů, např. zasedací místnosti nebo služební vozy. A

Pořadače Přiřazení důležitých dokumentů k projektu ve formě souboru. A

Projektový přehled Domovská stránka projektu s přiřazenými informacemi, např. zaměstnanci, schůzky,  
dokumenty nebo úkoly.

A

Správa úkolů Správa vlastních úkolů a delegování úkolů. A

Správa dokumentů Strukturované uložení a zveřejnění jakéhokoliv typu dokumentů. A

Řízení adres Správa firemních adres, kontaktních osob a jednotlivých kontaktů. A

Automatické oznámení Oznámení důležitých novinek nebo změn jako „nová schůzka“ nebo „delegovaný úkol“. A
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Třídění kalendáře a plánování schůzek

Kalendář
Osobní kalendář Individuální kalendář s veřejnými, důvěrnými a soukromými schůzkami. S

Týmový kalendář Zobrazení více osob v jednom kalendáři pro rychlý přehled o volném čase. S

Kalendář dovolených Zohlednění a zobrazení dovolených. S

Náhled ostatních uživatelů  Náhled ostatních uživatelů do kalendáře. S

Denní/týdenní/měsíční náhled Zobrazení schůzek v podobě denních, týdenních a měsíčních náhledů. S

Kalendář zdrojů Zobrazení zdrojů, např. zasedací místnosti, služební vozy nebo promítací zařízení. S

Svátky a dny volna Zobrazení státních svátků a dnů volna. S

Události Zobrazení událostí , např. dílčí kroky projektu, telefonáty a dovolené. S

Vytvoření schůzky Jednoduché vytvoření schůzky přímo v kalendáři stejně jako automatický přenos 
příslušných účastníků.

S

Přístupová práva Zohlednění zvláštních práv pro přístup k náhledu do volných nebo blokovaných časů. S

Seznam úkolů Zobrazení aktuálních úkolů v kalendáři. S

Schůzky
Veřejné schůzky Označení schůzky jako veřejné, tj. přístupné všem zaměstnancům. S

Plný přístup ke schůzkám třetích osob Přístup ke schůzkám třetích osob bez vlastní účasti. Předpokladem je postoupení  
příslušných práv.

S

Osobní schůzky Označení schůzky jako osobní. Osobní schůzky jsou viditelné pouze pro jejich účastníky. S

Důvěrné schůzky Označení schůzek jako důvěrné. Do důvěrných schůzek mohou nahlédnout pouze  
autorizovaní uživatelé.

S

Schůzky „mimo budovu firmy“ Označení schůzek jako „mimo budovu firmy“. S

Celodenní události Aktivace volby „celodenně“, pokud je událost naplánována na celý den. S

Opakované a sériové schůzky Vytvoření opakované události na denní, týdenní, měsíční či roční bázi. S

Automatický odklad schůzky Automatický odklad sériových schůzek při kolizi s víkendem či státním svátkem. S

Oznamovací služba  Oznámení krátce před skončením naplánovaných sériových schůzek, při založení  
nových či při změně nebo zrušení termínu.

S

Alarm Individuálně nastavitelné upozornění pro příslušné účastníky. S

Varování při překrytí požadavků Varování při překrytí požadavků, např. schůzky nebo zdrojů (promítací zařízení). S

Přesun schůzky Jednoduché přesunutí schůzky pomocí „Drag & Drop“. S

Průvodce hledáním termínu schůzky Vyhledání volných termínů schůzky pro jednoho nebo více účastníků při  
zohlednění času, místa, trvání, zdrojů a možných termínových kolizí.

S

Delegování schůzek Vytvoření nové události pro třetí osoby. S

Plánovací graf Přehledné zobrazení vícedenních schůzek, např. služební cesty, veletrhy nebo  
dovolené ve formě sloupců.

S

Propojení Propojení schůzek se všemi relevantními záznamy, např. dokumenty, adresami  
nebo projekty.

S
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Schůzky s podporou iCalendar Pozvání externích účastníků ke společné schůzce, stejně jako reakce na externí  
pozvání od např. zákazníků.

S

Synchronizace dat s řešeními Microsoft Srovnání termínů schůzek s Microsoft Exchange/Microsoft Outlook. A

Synchronizace dat s mobilními  
zařízeními

Jednosměrná synchronizace s mobilními zařízeními. S

Synchronizace dat s mobilními  
zařízeními

Obousměrná synchronizace s mobilními zařízeními. P

Živý přístup ke schůzkám Přístup ke schůzkám v reálném čase pomocí mobilních zařízení. P

Plánování a delegování úkolů

Úkoly Centrální správa všech dokončených úkolů nebo úkolů ve zpracování ve skupinách  
samostatný úkol, opakovaný úkol nebo týmový úkol.

S

Přehled seznamů Zobrazení úkolů ve volitelném seznamu s libovolným tříděním dle např. klíčového  
slova, priority nebo data plnění.

S

Přiřazení odpovědnosti Přiřazení osoby odpovědné za zpracování úkolu. S

Průvodce zadáním Dvoustupňová nápověda v podobě „typu“ úkolu (např. „Podpora“) a „stavu“  
(např. „ve zpracování“) s dynamickým určením povinných polí.

P

Posun úkolů Automatický posun úkolu při jeho nevyřízení. S

Stanovení lhůty úkolů Stanovení lhůty úkolů pomocí opakovaného oznámení. S

Alarm Automatické upozornění k datu plnění úkolu. S

Delegování úkolů Vytvoření úkolu pro ostatní zaměstnance se sledováním plnění. S

Služba oznámení Oznámení o nově vytvořených úkolech nebo o obdržení delegovaného úkolu. S

Stanovení priorit Stanovení priorit úkolů podle A, B nebo C. S

Doba zpracování Plánování doby zpracování ve stavu odhadu, plánu a skutečnosti. S

Stav zpracování Zobrazení stavu a rozpracovanosti v procentech. S

Synchronizace dat s  
mobilními zařízeními

Jednosměrná synchronizace s mobilními zařízeními. S

Synchronizace dat s  
mobilními zařízeními

Obousměrná synchronizace s mobilními zařízeními. P

Podpora workflow Automatické generování úkolů v důsledku definovaných událostí.
 

S

Vyhodnocení reportů a tvorba prognóz
Předdefinované šablony zpráv Přístup k šablonám zpráv pro přehledné zobrazení dat ve formátu PDF. S

Náhledy na Cockpit v rámci podniku Definice celofiremního náhledu na Cockpit pro přehledné zobrazení všech  
relevantních údajů.

S

Náhledy dle specifických záznamů Zobrazení všech relevantních dat aktuálního záznamu včetně souvisejících informací. S

Export dat v textovém formátu Podpora exportu dat ve formátu csv pro další zpracování v programech jiných výrobců. S
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Seskupení dat Interaktivní seskupení dat v seznamech. S

Definice vlastních šablon zpráv Definice dalších šablon zpráv pro přehledné zobrazení dat. A

Náhled zpráv Zobrazení ukazatelů v několikastupňových tabulkách nebo grafických diagramech. A

Křížová hodnocení Vytvoření multi-dimenzionálního komplexního vyhodnocení různých typů dat se 
zohledněním souvisejících záznamů.

A

Plánované zprávy Vytvoření zpráv na bázi stávajících šablon v definovaných časových intervalech s  
automatickým odesláním.

S

Zákaznický Cockpit Přehledná příprava definovaných dat, např. údaje o obratu, reklamace nebo použité  
produkty, zejména směrem k zákazníkovi.

A

Projektový Cockpit Přehledné zpracování definovaných dat vztahujících se k projektu, např. údaje  
o obratu, reklamace nebo použité produkty.

A

Zobrazení pomocí kontingenčí tabulky Agregované zobrazení hodnot pomocí kontingenční tabulky s volitelným zobrazením 
hodnot v podobě součtu, minima, maxima nebo průměru.

A

Crystal Reports Propojení na Crystal Reports. A

Archivace Přímá archivace hodnocení v archivu dokumentů. A

Obchodní Pipeline Grafické přiřazení očekávaných obratů v jednotlivých fázích obchodního procesu. A

Forecast Různorodé možnosti hodnocení obchodních příležitostí, např. dle regionů nebo  
obchodníka.

A

Export dat výsledků Různorodé možnosti exportu výsledků pro další zpracování nebo zobrazení dat v  
jiných systémech, např. Microsoft Access nebo nástrojích Business Intelligence.

A

Definice struktury dat

Administrace a přizpůsobení
Přizpůsobení bez znalosti programování Vytvoření a správa centrálních celopodnikových úkolů pomocí řídící konzole  

ploch bez použití programovacích nebo skriptovacích jazyků.
S

Úprava struktury dat Zohlednění zvláštních podnikových požadavků, např. vytvoření nových polí,  
pomocných nástrojů zadání a volby nebo náhledů.

S

Rozšiřitelnost ploch Umístění až deseti dalších polí na typ záznamu na ploše. S

Individualizace ploch Rozsáhlé možnosti individuálního firemního nastavení typu záznamů, např. další  
registry, umístění dalších polí, automatický výpočet pomocí příkazových polí nebo  
volitelné umístění  souvisejících informací.

A

Vlastní typy datových záznamů Vytvoření vlastních firemně specifických typů dat, srovnatelných s dodanými typy  
dat jako jsou např. úkoly.

A

Vícejazyčná označení Vícejazyčná označení nápovědy zadání a polí. S

Dynamická příkazová pole Výsledková pole pro matematické výpočty nebo texty, dynamické řízení nápovědy. A

Centrální uživatelské nastavení Stanovení filtrů, seskupení nebo přístupových práv podle centrálních pravidel,  
např. pro týmový kalendář nebo úroveň uživatelů.

S
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Individuální uživatelské účty pro 
zaměstnance

Automatické vytvoření uživatelských účtů pro nové zaměstnance s individuálním  
nastavením a oprávněními.

S

Ochrana dat Ochrana před nepovoleným přístupem k datům, např. neautorizovaným exportem dat. S

Systémové zprávy Zveřejnění systémových zpráv po přihlášení, např. ohlášení údržbových oken. S

Uživatelsky specifická nastavení
Individuální Cockpit Uživatelem individuálně nastavitelná úvodní strana. S

Individuální navigace Individuální navigace pro jednotlivé zaměstnance se zobrazením souborů a náhledů  
ve stromové struktuře.

S

Filtry Zřízení a uložení individuálních datových filtrů v náhledech pro rychlý přístup. S

Centrální navigace Centrální navigace pro podnikové úseky a oddělení se zobrazením souborů a  
náhledů ve stromové struktuře.

S

Využití technické flexibility
Automatizovaná distribuce softwaru Instalace CAS genesisWorld, aktualizace softwaru, doplňků a modulů pomocí  

automatické distribuce softwaru.
S

Mandantní schopnost Přístup do různých databází. S

Optimální využití serveru Automatické rozložení zátěže pro řízení optimálního vytížení vícero aplikačních  
serverů CAS genesisWorld.

S

Připojení LDAP Přístup k adresám z CAS genesisWorld přes LDAP v Microsoft Exchange. S

Unicode a formáty adres Korektní zobrazení mezinárodních znaků a adres ve správném formátu. S

Funkce časového pásma Zobrazení nadnárodních aktivit, např. schůzek, úkolů, dovolených a telefonátů v  
denním a týdenním náhledu v příslušném časovém pásmu.

A

Primární souvislosti Hierarchické odkazy pro přímé přiřazení všech projektových dat k adresám. P

Integrace aplikací třetích stran Integrace a porovnání dat libovolných aplikací třetích stran v CAS genesisWorld. A

Rozšíření CAS genesisWorld o připojení a rozhraní

Připojení Microsoft Exchange a Microsoft Outlook
Microsoft Outlook jako  
standardní E-Mail-Client

Volitelné použití aplikace Microsoft Outlook jako E-Mail-Client pro CAS genesisWorld. S

Archivace e-mailů Manuální nebo automatická archivace e-mailů jako schůzky, úkolu, dokumentu  
nebo e-mailu.

S

Propojení e-mailů Automatické propojení e-mailů s adresami příjemců a/nebo odesílatelů. S

Připojení LDAP Přístup k adresám z CAS genesisWorld přes LDAP v Microsoft Exchange. S

Sdílený stav adres Synchronizace adres mezi Microsoft Exchange a CAS genesisWorld. A

Synchronizace schůzek Synchronizace schůzek mezi Microsoft Exchange a CAS genesisWorld. A
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Integrace hospodaření se zbožím a Enterprise Ressource Planning (ERP)
Automatické porovnání dat Porovnání dat z CAS genesisWorld s informacemi z hospodaření, např. doklady,  

otevřenými položkami, získanými produkty.
A

Obousměrná synchronizace dat Změna a shrnutí dat pro adresy a projekty jak v ERP systému, tak i v CAS genesisWorld  
s automatickou synchronizací dat.

A

Automatické spojení adres Propojení adres s produkty a doklady, stejně jako zobrazení dodatečných informací  
z ERP systému pro účely obsáhlého vyhodnocení.

A

Katalogy produktů Zobrazení produktových skupin a produktů ve formátu HTML stránek v katalozích  
s vybranými vlastnostmi a grafy se snadnou možností exportu.

A

Kvalita a obohacení dat
Deduplikace Kontrola duplicity celé databáze adres s následnou deduplikací. A

Ověření adresy Ověření správnosti poštovních údajů atd. S

Obohacení podnikových dat * Připojení ke stránce Unternehmensverzeichnis.org pro aktualizaci a obohacení  
podnikových dat o např. informace o bonitě, účetních rozvahách nebo oborových kódech.

S

Rozpoznání a oprava rizikových adres* Ověření vadných adres a volitelná oprava nebo doplnění. S

Získání adresy * Rozšíření databáze o nové adresy, např. z určitého oboru nebo regionu převzetím  
adresy  z YellowMap.

S

Profesionální E-Mail-Marketing
Personalizované e-maily bez znalosti 
programování

Vytvoření a personalizace e-mailů v HTML formátu bez znalosti programování  
pro vybrané skupiny zákazníků pomocí Inxmail Professional.

A

Kontrola kvality Kontrola kvality, např. vadných odkazů, zřízení testovacího rozeslání a určení  
schvalovacího procesu před rozesláním e-mailů.

A

Ověření adresy před odesláním Ověření správnosti e-mailové adresy a její případné zrušení v příslušném  
rozdělovníku CAS genesisWorld pro Inxmail Professional.

A

Správa registrací a zrušení registrací Detekce registrací a jejich zrušení při odběru Newsletterů a zohlednění stavu  
při dalším rozesílání.

A

Kontrola úspěšnosti Rozsáhlá vyhodnocení otevření, prokliků a odhlášení, následná vizualizace  
úspěšnosti e-mailingu.

A

Automatická archivace Archivace odeslaných e-mailů ve složce příjemce. A

Připojení na webové stránky TYPO3
Zveřejnění dat Možnost přímého zveřejnění určitých dat z CAS genesisWorld na webových stránkách, 

např. události nebo schůzky.
A

Přenos dat Přímý přenos datových vstupů na webových stránkách do CAS genesisWorld,  
např. adresy při přihlášení k události.

A

Přizpůsobení podnikovému designu Individuální webové prezentace přenesených dat v korporátním designu. A

* Under certain circumstances, additional qualification costs may apply.
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Funkce pro management

Snadné vytvoření reportů a zpráv
Hodnocení a zprávy Automatické a aktuální sestavení všech typů zpráv. S

Šablony a formáty zobrazení Vytvoření předloh s kontextem. Přehledné formáty zobrazení zpráv, např. ve  
formě tabulek, grafů a diagramů.

S

Náhled Přehledné předložení zpráv ke kontrole a případné opravě. S

Intervaly hodnocení Hodnocení v daných časových intervalech. S

Automatické odeslání Časově řízené odeslání, např. automatické odeslání týdenní zprávy každý pátek,  
definované skupině osob.

S

Hodnocení pomocí  
kontingenční tabulky 

Přehledné zobrazení vícedimenzionálního komplexního hodnocení pomocí 
kontingenčních tabulek.

A

Sledování změny dat a definice workflow
Sledování stavu dat Stanovení oznamovacích pravidel při jakékoli změně v rámci databáze. S

Upozornění e-mailem Odebírání e-mailových upozornění při vytvoření nebo změně datových záznamů  
a spojení nebo po definovaném období.

S

Spouštění jednotlivých akcí Stanovení pravidel pro jednorázové akce při změnách nebo překročení lhůty  
určitých záznamů.

S

Funkce pro obchod

Řízení a optimalizace obchodních procesů
Složka zákazníka Archivace všech dokumentů a korespondence se zákazníkem v jeho příslušné složce. S

Zpráva o kontaktu Typ datového záznamu pro rychlé získání dat při přímém kontaktu se zájemcem  
pro následnou kvalifikaci adresy s možností převedení na obchodní příležitost.

A

Obchodní příležitosti Zobrazení celého obchodního procesu (zachycení Leadu, fáze nabídky, dokončení  
a  poprodejní péče).

S

Systematický prodej Stanovení obchodních procesů, katalogu kritérií a zobrazení celého obchodního  
procesu, např. pomocí obchodní Pipeline.

A

Podpora hierarchie obchodu Volná definice až tří obchodních hierarchií, např. podle geografických či  
osobnostních aspektů.

A

Zobrazení obchodních struktur Rozšíření obchodních příležitostí o hierarchicky mapovatelné obchodní struktury  
a metody, např. stanovení činností a milníků.

A

Zobrazení obchodních oblastí Hierarchické zobrazení obchodních oblastí s podrobným tříděním až do tří úrovní, např. 
Evropa, Německo a jižní Německo.

A
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Hledání v okolí Zobrazení a cílený výběr adres v rámci definovaného okruhu. S

Stanovení obchodních kroků Stanovení obchodních kroků, např. pomocí funkce „další činnost“,  jež upozorňuje  
na blížící se aktivity v podobě telefonátu, schůzky nebo zpětného zavolání.

A

Konfigurátor nabídek Automatické vytvoření nabídek při zvážení možností, alternativních produktů, cen a slev. A

Dokumentace nabídky Vytvoření a dokumentace celé nabídky s průvodním dopisem, detailními  
informacemi o produktu a návrhy na financování.

A

Konfigurátor produktu Konfigurace produktů na bázi získaných variant produktů, komponent a cen. A

Varianty produktů Zajištění kompatibility částí produktu díky uložení (technických) pravidel. A

Vytvoření dokladů Vytvoření typů dokladů, např. nabídky, zakázky, faktury nebo dobropisu z adres,  
obchodních příležitostí nebo projektů.

A

Stanovení katalogů kritérií Vytvoření definovatelných katalogů kritérií, např. pro vyhodnocení Leadů. A

Interaktivní obchodní Pipeline Interaktivní varianty zobrazení obchodní Pipeline s filtrací podle prvních kontaktů, 
předložených nabídek a uzavřených smluv.

A

Pravděpodobnost získání zakázky Hodnocení potenciálu pomocí automatického výpočtu pravděpodobného  
získání zakázky.

A

Analýza silných a slabých stránek Možnost provedení analýzy pro identifikaci zákazníků s nějvětším ziskem,  
stejně jako pro předpověď tržeb.

A

Konkurence a kontaktní osoby Posouzení konkurence na základě zvážení a hodnocení konkurence a kontaktních osob. A

Ceníky a seznamy slev Uložení produktových ceníků a seznamů slev. A

Krycí příspěvky Podpora při výpočtu krycích příspěvků obchodních příležitostí. S

Geomarketing Zobrazení všech typů datových záznamů, např. všech otevřených obchodních  
příležitostí v podobě heatmap.

A

Služba oznámení a činností Individuálně nastavitelná oznámení, např. odeslání informace do back-office,  
při doplnění složky zákazníka ze strany obchodního zástupce.

S

ERP rozhraní Rozhraní k ERP systémům a přístup k fakturám, dodacím listům nebo nabídkám  
přímo z  CAS genesisWorld bez nutnosti změny aplikace.

A

Porovnání adres Automatické porovnání adres mezi CRM a ERP. A

Možnosti vyhledávání a filtrace Možnosti vyhledávání a filtrace ve všech polích, správě produktových položek,  
konkurenci, kontaktních osobách, atd.

S

Reporting Reporting na bázi celé databáze, např. vyhodnocení všech obchodních příležitostí  
v posledních čtvrtletích.

A

Měření emocionální vazby zákazníků Zjištění emocionální vazby pomocí funkce fan!-Indikator® a dotaz na celkovou  
spokojenost zákazníků.

A

Zákaznický cluster Rozdělení zákazníků do pěti skupin podle jejich emocionální vazby. A

Jednoduché vytvoření dokladů bez ERP Sběr a přiřazení dokladů, např. nabídky, faktur nebo dobropisů k adresám,  
obchodním příležitostem a projektům.

A
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Plánování, provedení a vyhodnocení kampaní
Výběr cílové skupiny a rozdělovník Sloučení specifických cílových skupin do rozdělovníku na bázi centrální databáze  

adres pomocí různých vyhledávacích a filtračních funkcí.
S

Link Search Vyhledávání adres se zohledněním souvisejících záznamů pro zvýšení přesnosti  
cílové skupiny.

P

Povolený a preferovaný typ kontaktu Automatické zohlednění povolených a preferovaných typů kontaktů před získáním  
kontaktu popř. před odesláním sériové komunikace pro dodržení ochrany dat.

S

Personalizovaná sériová komunikace Šablony v HTML formátu a průvodce kampaní pro personalizovanou sériovou  
komunikaci via e-mail, dopis, fax a telefon.

S

Komunikační šablony Předdefinované nebo individuální šablony pro sériovou kominukaci. S

E-mailové kampaně a Newslettery Připojení k Inxmail E-Mail-Marketing s obsáhlými možnostmi ad -hoc vyhodnocení  
pro navazující kampaně.

A

Víceúrovňové kampaně Řízení, provedení a vyhodnocení víceúrovňových kampaní prostřednictvím 
komunikačních kanálů a grafického znázornění.

A

Stav kampaně Popis stavu a pokroků kampaně, např. „plánovaný“, „aktivní“, „uzavřený“. A

Dokumentace kampaně Archivace všech informací v rámci kampaně, např. zvolené adresy, odeslané e-maily, 
telefonní hovory a dokumenty.

A

Dokumentace reakce zákazníků Dokumentace trvajících nebo uskutečněných reakcí zákazníků během kampaně  
nebo přímo v okně datového záznamu adresy nebo telefonátu.

A

Plánování rozpočtu Uložení rozpočtu dané kampaně. Indikace nákladů a obratu při provedených  
akcích s použitím daných médií.

A

Zacházení s vadnými adresami Identifikace vadných adres v rámci kampaně pro zlepšení kvality dat. A

Vyhodnocení Vyhodnocení e-mailových kampaní pro měření úspěšnosti při zohlednění použitého 
rozpočtu.

A

Event Management Plánování akcí spolu s plánováním prostor, organizací pozvánek a vyhodnocení.  
Omezená účast možná, registrace účastníků pomocí personalizovaných sériových 
e-mailů a odkazu pro registraci.

A

Funkce pro Marketing

Funkce pro projektový management a služby

Plánování projektů
Projektový přehled Přehledné zobrazení všech dat souvisejících s projektem, např. schůzky, úkoly,  

podklady a poznámky z telefonních hovorů.
S

Přehled stavu Přehled úkolů k vyřízení nebo ve zpracování, přehled kritických projektů nebo  
milníků a zobrazení stavu ve formátu semaforu (zelená, žlutá, červená).

P
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Individuální projektové plány Vytvoření projektových plánů, např. zákaznické projekty, vývoj produktů, příprava 
veletrhů se souvislostmi a přiřazením odpovědností a hmotných zdrojů.

A

Plánování zdrojů Plánování nasazení zaměstnanců, řízení dovedností a přehled vytížení a dostupnosti. A

Čas a cestovní náhrady Časový záznam na úrovni zákazníka, projektu a postupu stejně jako cestovních  
náhrad s integrovanou funkcí pro doklady, denní výdaje a cestovní náklady.

A

Řízení nabídek a zakázek Vytvoření nabídek z produktového katalogu a ERP dokladů pomocí kliku myší. A

Projektový controlling Vyhodnocení všech záznamů času, nákladů a externích služeb s následným  
porovnáním oproti plánovanému rozpočtu.

A

Rozhraní Microsoft Project Integrace Microsoft Project a Open Workbench. A

Optimalizace služeb a podpory
Detekce žádostí o podporu Detekce žádostí o podporu pomocí různých kanálů. Systém externích a interních  

oznámení dle stanovených pravidel, např. přijetí nové žádosti.
A

Zpracování žádostí o podporu Zpracování servisních požadavků od prvního kontaktu po vyřešení problému  
ve stanovené lhůtě, přiřazení odpovědných osob, priorit nebo delegování.

A

Kalkulace náročnosti služeb Automatické nebo manuální zjištění času při náročnosti služby a přiřazení  
požadovaných výkonů – dodatečně nebo na pozadí.

A

Řízení FAQ Shrnutí problémových bodů do jedné databáze FAQ. Zveřejnění vybraných  
dokumentů FAQ na online-portálu.

A

Portál služeb Podpůrný portál s přehledem všech dotazů, online-zjištění a vyhledávání mezi 
nejčastějšími dotazy. Založení nových ticketů zákazníky, náhled přes stav  
zpracování kladených dotazů.

A

Oprávnění podpory Informace o podporovaných verzích produktů a osobách oprávněných k vystavení 
Supportticketů. Zohlednění odstávky podpory pro firmy a jednotlivé kontakty.

A

Service Level Agreements (SLA) Smluvní zajištění výkonu, např. rozsah výkonu, reakční doba, rychlost zpracování,  
Dokumentace nasazení produktu a vyúčtování údržby.

A

Podpora komunikačních kanálů Propojení žádostí o podporu se stávajícími komunikačními kanály jako je e-mail,  
telefon a portál služeb.

A

Ticket-Management Zobrazení komplexních celopodnikových workflow pro bezchybné získávání 
 a zpracování ticketů.

A

E-mailové šablony Založení a přístup k e-mailovým polím. A

Standardní oznámení Oznámení o přijetí a zpracování požadavků stejně jako o změně záznamu. A
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Evidence a řízení adres
Centrální správa adres Zobrazení libovolných adres, např. informace o zákazníkovi, podniku a obchodní  

informace v jedné centrální databázi.
P

Firemní kontakty Evidence adres dle firem nebo organizací. P

Kontakty Evidence adres dle kontaktů. P

Kontaktní osoba Evidence adres dle kontaktních osob firmy nebo organizace. P

Synchronní hodnoty pole Automatický přenos centrálních dat podniku na kontaktní osoby. P

Dodatečná a povinná pole Zpracování dalších informací pomocí dodatečných a povinných polí, např. „První  
kontakt“ nebo „Zájem o“ v souladu s předpisy o ochraně dat a osobních údajů.

P

Zjednodušené zadání Zjednodušené zadání adres pomocí předdefinovaného výběru. P

Přípustný typ kontaktu Dosazení povolených typů kontaktů, např. e-mail, telefon nebo dopis pro právně  
vyhovující provedení práce.

P

Preferovaný typ kontaktu Dosazení preferovaných typů kontaktů, např. e-mail, telefon nebo dopis pro právně  
vyhovující provedení práce.

P

Průvodce adresami Inteligentní zadávání adresy z e-mailových podpisů, webových stránek a dokumentů  
pomocí  „Copy & Paste“.

P

Kontrola konzistence Automatická kontrola konzistence hodnot zadaných v rámci jedné adresy,  
např. PSČ vzhledem k místu nebo IBAN a BIC.

S

Doplnění poštovních údajů Automatické doplnění polí adresy, např. po zadání PSČ se automaticky doplní město,  
spolková země nebo kraj ve více než 40 evropských zemích.

P

Synchronizace adres Jednosměrná a obousměrná synchronizace adres s Microsoft Exchange. A

Umístění Zobrazení adres na mapě. P

Přístupová práva a práva editace Individuální nastavení práv přístupu a editace adres ve třech variantách (veřejné,  
uživatelsky citlivé, soukromé) pro zajištění ochrany dat a osobních údajů.

P

Obohacení podnikových dat* Napojení na odkaz Unternehmensverzeichnis.org pro aktualizaci a obohacení  
podnikových dat o informace o bonitě, účetních rozvahách a oborových kódech.

S

Propojení informací ze  
sociálních médií*

Zobrazení informací ze sociálních médií, např. Novinky, Tweety a novinové články. S

360° pohled na informace o zákazníkovi
Soubor zákazníka Strukturované a chronologické zobrazení všech záznamů u jedné adresy, např. zobrazení 

archivovaných e-mailů, schůzek, dokumentů nebo obchodních příležitostí.
P

Sémantický význam vazeb Přiřazení vztahů mezi záznamy pomocí odkazů na definované hodnoty, např. zobrazení 
vztahů mezi zákazníky, konkurencí a hlavní kontaktní osobou dané obchodní příležitosti.

P

CAS genesisWorld Web

Funkce pro všechny úseky podniku
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Cockpit Přehledné zobrazení aktuálních informací. P

Centrální navigátor Zobrazení definovaných pohledů a seznamů. P

Cílené nalezení dat
CAS SmartSearch Inteligentní LiveSearch s personalizovaným seznamem výsledků, setříděných  

podle důležitosti.
P

Detailní vyhledávání Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat. P

Fonetické vyhledávání Zjednodušené vyhledávání adres na bázi fonetické podobnosti, např. vyhledání  
jména „Mayer“ zobrazí ve výsledku i jména  „Maier“ a „Meier“.

P

Radiální menu Kruhové menu pro rychlý přístup k dalším relevantním činnostem. P

Přehledná strukturalizace informací Zobrazení (týmových) kalendářů a termínů s propojenými adresami. Náhledy  
seznamů pro utřídění adres, např.  rozdělení zákazníků podle skupin A, B a C.

P

Radiální menu,  

se zvýšenou citlivostí 

na souvislosti, zaručuje 

rychlý přístup ke všem 

relevantním funkcím 

souvisejícím s právě 

probíhajícími činnostmi.

u

Řízení dokumentů a individuální komunikace

Dokumenty
Různorodost dokumentů Správa dokumentů v libovolných formátech, např. PDF, obrázkové soubory,  

Microsoft Office nebo CAD.
P

Rozhraní Microsoft Office Flexibilní rozhraní pro vytvoření a úpravu dokumentů přímo v Microsoft Office. P

Standardní předlohy Standardizované předlohy v podobě dopisů a faxů pro urychlení sériové komunikace. P

* Under certain circumstances, additional qualification costs may apply.
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Personalizované předlohy v  
korporátním designu

Personalizovatelné předlohy v podobě dopisů a faxů pro sériovou komunikaci v  
kompatibilním korporátním designu.

P

Personalizovaná sériová komunikace Vytvoření a odeslání personalizovaných sériových dopisů a faxů s proměnnými  
poli a přílohami.

P

Mezinárodní formáty adres Podpora formátů adres dle jednotlivých zemí. P

Otevření souboru pro editaci nebo čtení Otevření souboru v režimu zápisu pro editaci dokumentu nebo v režimu pro čtení. P

Blokace dokumentu Zobrazení uživatele, který právě upravuje dokument. Zajištění bezkonfliktní editace. P

Kategorizace dokumentů Zařazení dokumentů do jednotlivých kategorií, např. Nabídka, Protokol nebo Zpráva. P

Odkazy Propojení dokumentů s libovolným záznamem, např. s adresou nebo termínem schůzky. P

Připojení DMS Flexibilní připojení externího DMS a archivačních systémů. A

Připojení ERP Flexibilní připojení ERP systémů pro srovnání dokladů, produktů a adres. A

E-maily a Telefonie
Připojení na externí E-Mail-Clienty Připojení na externí E-Mail-Clienty, např. Microsoft Outlook, Thunderbird nebo  

Lotus Notes pro archivaci e-mailů.
P

Odeslání z adres Přímé odeslání e-mailů z adresy. P

Archivace na straně serveru Archivace e-mailů bez ohledu na typ použité funkce E-Mail-Client nebo hardwaru,  
např. tablety.

P

Přístup k e-mailům Přístup k archivovaným e-mailům. P

Podpora mezinárodních znaků Správné zobrazení znaků ve všech jazykových mutacích ve všech polích. P

Sériové dopisy Jednoduché vytvoření personalizovaných sériových dopisů ze seznamů adres  
pomocí předloh.

P

Volání Rychlá volba přímo z masky adresy. P

Plánování hovorů Plánování hovorů jako samostatný záznam. P

Služba oznámení a činností
Individuální oznámení Volně definovatelná pravidla pro automatické oznámení, např. při změně dokumentu. S

Podpora workflow Automatické spuštění návazných kroků při počátečních činnostech, např. uvítací  
e-mail při získání nového zákazníka nebo založení nových záznamů.

S

Doba provedení Určení doby provedení pro jednotlivé ovládací prvky, např. den provedení v rámci 
časového okna.

S

Primární souvislost mezi oznámeními Automatická archivace oznámení včetně uvedení primárního odkazu. P

Oznámení při změně adresy Oznámení o změnách adres s archivací oznámení. S

Zohlednění typů vazeb Zohlednění typů vazeb v oznámení. S
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Třídění kalendáře a plánování schůzek

Kalendář
Osobní kalendář Individuální kalendář s veřejnými, důvěrnými a soukromými schůzkami. P

Týmový kalendář Zobrazení více osob v jednom kalendáři pro rychlý přehled o volném čase. P

Kalendář dovolených Zohlednění a zobrazení dovolených. P

Náhled ostatních uživatelů  Náhled ostatních uživatelů do kalendáře. P

Denní/týdenní/měsíční náhled Zobrazení schůzek v podobě denních, týdenních a měsíčních náhledů. P

Vytvoření schůzky Jednoduché vytvoření schůzky přímo v kalendáři stejně jako automatický přenos 
příslušných účastníků.

P

Přístupová práva Zohlednění zvláštních práv pro přístup k náhledu do volných nebo blokovaných časů. P

Schůzky
Veřejné schůzky Označení schůzky jako veřejné, tj. přístupné všem zaměstnancům. P

Plný přístup ke schůzkám  
třetích osob 

Přístup ke schůzkám třetích osob bez vlastní účasti. Předpokladem je postoupení 
příslušných práv.

P

Osobní schůzky Označení schůzky jako osobní. Osobní schůzky jsou viditelné pouze pro jejich účastníky. P

Důvěrné schůzky Označení schůzek jako důvěrné. Do důvěrných schůzek mohou nahlédnout pouze  
autorizovaní uživatelé.

P

Schůzky „mimo budovu firmy“ Označení schůzek jako „mimo budovu firmy“. P

Kalendář zdrojů Zobrazení zdrojů, např. zasedací místnosti, služební vozy a promítací zařízení. P

Celodenní události Aktivace volby „celodenně“, pokud je událost naplánována na celý den. P

Oznamovací služba  Oznámení krátce před skončením naplánovaných sériových schůzek, při založení  
nových či při změně nebo zrušení termínu.

S

Přesun schůzky Jednoduché přesunutí schůzky pomocí „Drag & Drop“. P

Delegování schůzek Vytvoření nové události pro třetí osoby. P

Propojení Propojení schůzek se všemi relevantními záznamy, např. dokumenty, adresami  
nebo projekty.

P

Plánování a delegování úkolů
Úkoly Centrální správa všech dokončených úkolů nebo úkolů ve zpracování ve skupinách  

samostatný úkol, opakovaný úkol nebo týmový úkol.
P

Přehled seznamů Zobrazení úkolů ve volitelném seznamu s libovolným tříděním dle např. klíčového  
slova, priority nebo data plnění.

P

Přiřazení odpovědností Přiřazení osoby odpovědné za zpracování úkolu. P
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Průvodce zadáním Dvoustupňová nápověda v podobě „typu“ úkolu (např. „Podpora“) a „stavu“  
(např. „ve zpracování“) s dynamickým určením povinných polí.

P

Posun úkolů Automatický posun úkolu při jeho nevyřízení. P

Stanovení lhůty úkolů Stanovení lhůty úkolů pomocí opakovaného oznámení. P

Delegování úkolů Vytvoření úkolu pro ostatní zaměstnance se sledováním plnění. P

Služba oznámení Oznámení o nově vytvořených úkolech nebo o obdržení delegovaného úkolu. P

Stanovení priorit Stanovení priorit úkolů podle A, B nebo C. P

Doba zpracování Plánování doby zpracování ve stavu odhadu, plánu a skutečnosti. P

Stav zpracování Zobrazení stavu a rozpracovanosti v procentech. P

Podpora workflow Automatické generování úkolů v důsledku definovaných událostí. S

Vyhodnocení reportů a tvorba prognóz
Předdefinované šablony zpráv Přístup k šablonám zpráv pro přehledné zobrazení dat ve formátu PDF. P

Náhled zpráv Zobrazení ukazatelů v několikastupňových tabulkách nebo grafických diagramech. A

Plánované zprávy Vytvoření zpráv na bázi stávajících šablon v definovaných časových intervalech  
s automatickým odesláním.

S

Zprávy ve formátu PDF Vytvoření PDF zpráv s aktuálními ukazateli a grafy. A

Rozšíření CAS genesisWorld o připojení a rozhraní

Připojení Microsoft Exchange a Microsoft Outlook
Archivace příloh Manuální archivace příloh v podobě dokumentů pomocí Outlook AddIns. S

Propojení e-mailů Automatické propojení e-mailů s adresami příjemců a/nebo odesílatelů. S

Synchronizace schůzek Synchronizace schůzek mezi Microsoft Exchange a CAS genesisWorld. A

Využití rozšíření a rozhraní
Automatické porovnání dat Porovnání dat z CAS genesisWorld s informacemi z hospodaření, např. doklady, 

otevřenými položkami, získanými produkty
A

ERP-připojení Přístup k dokladům, nabídkám a fakturám. A

Dotazníky Zobrazení a zpracování dotazníků. A

Umístění Zobrazení adres na mapě. P



23CAS genesisWorld

S = Standard Edition, P = Premium Edition, Z = Přídavné moduly • Chyby a změny vyhrazeny.

Funkce pro management
Hodnocení a zprávy Automatické a aktuální sestavení všech typů zpráv. S

Automatické odeslání Časově řízené odeslání, např. automatické odeslání týdenní zprávy každý pátek,  
definované skupině osob.

S

Předdefinované předlohy zpráv Přístup k předlohám pro přehledné zobrazení dat ve formátu PDF. S

Plánované zprávy Vytvoření zpráv na bázi stávajících šablon v definovaných časových intervalech  
s automatickým odesláním.

S

Zprávy a náhled Zobrazení agregovaných ukazatelů v tabulkách. A

Zprávy ve formátu PDF Vytvoření reportu ve formátu PDF s aktuálními ukazateli a grafy. A

Funkce pro obchod

Řízení a optimalizace obchodních procesů
Složka zákazníka Archivace všech dokumentů a korespondence se zákazníkem v jeho příslušné složce. S

Obchodní příležitosti Zobrazení celého obchodního procesu (zachycení Leadu, fáze nabídky, dokončení  
a  poprodejní péče).

S

Dokumentace nabídky Vytvoření a dokumentace celé nabídky s průvodním dopisem, detailními  
informacemi o produktu a návrhy na financování.

A

Pravděpodobnost získání zakázky Hodnocení potenciálu pomocí automatického výpočtu pravděpodobného  
získání zakázky.

A

Ceníky a seznamy slev Uložení produktových ceníků a seznamů slev. A

Krycí příspěvky Podpora při výpočtu krycích příspěvků obchodních příležitostí. S

Služba oznámení a činností Individuálně nastavitelná oznámení, např. odeslání informace do back-office,  
při doplnění složky zákazníka ze strany obchodního zástupce.

S

ERP rozhraní Rozhraní k ERP systémům a přístup k fakturám, dodacím listům nebo nabídkám  
přímo z  CAS genesisWorld bez nutnosti změny aplikace.

A

Porovnání adres Automatické porovnání adres mezi CRM a ERP. A

Reporting Reporting na bázi celkového stavu dat, např. vyhodnocení všech obchodních  
příležitostí z posledních čtvrtletí.

A

Jednoduchý přístup k  
dokladům bez ERP 

Zobrazení nabídek, faktur nebo dobropisů a jejich přiřazení k adresám,  
obhcodních příležitostí a projektů.

A

Pozice produktu v  
obchodní příležitosti

Přiřazení produktů a produktových skupin dané obchodní příležitosti. P

Funkce pro Marketing
Povolený a preferovaný typ kontaktu Automatické zohlednění povolených a preferovaných typů kontaktů před získáním  

kontaktu popř. před odesláním sériové komunikace pro dodržení ochrany dat.
S

Personalizovaná sériová komunikace Předlohy pro písemnou sériovou komunikaci. S

Event Management Plánování akcí spolu s plánováním prostor, organizací pozvánek a vyhodnocení. A
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Funkce pro projektový management a služby

Plánování projektů
Projektový přehled Přehledné zobrazení všech dat souvisejících s projektem, např. schůzky, úkoly,  

podklady a poznámky z telefonních hovorů.
S

Přehled stavu Přehled úkolů k vyřízení nebo ve zpracování, přehled kritických projektů nebo  
milníků a zobrazení stavu ve formátu semaforu (zelená, žlutá, červená).

P

Plánování zdrojů Plánování nasazení zaměstnanců, řízení dovedností a přehled vytížení a dostupnosti. A

Čas a cestovní náhrady Časový záznam na úrovni zákazníka, projektu a postupu stejně jako cestovních  
náhrad s integrovanou funkcí pro doklady, denní výdaje a cestovní náklady.

A

Delegování Určení zodpovědné osoby pro daný úkol. P

Stav rozpracovanosti Zobrazení stavu rozpracovanosti úkolů v procentech nebo popisu. P

Služby třetích stran Shrnutí a zpracování služeb třetích stran v rámci projektu. P

Předdefinované šablony zpráv Přístup k šablonám pro přehledné zobrazení dat v PDF formátu. S

Plánované zprávy Vytvoření zpráv na bázi stávajících šablon v definovaných časových intervalech s  
automatickým odesláním.

S

Reporty a náhled Zobrazení agregovaných ukazatelů v tabulkách. A

PDF-Reporty Vytvoření reportů ve formátu PDF s použitím aktuálních ukazatelů a grafů. A

  Nejlepší podporou pracovních 

procesů je přehledné plánování zdrojů. 

Pak jsou i projekty naplánovány správně.
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Optimalizace služeb a podpory
Detekce žádostí o podporu Detekce žádostí o podporu pomocí různých kanálů. Systém externích a interních  

oznámení dle stanovených pravidel, např. přijetí nové žádosti.
A

Zpracování žádostí o podporu Zpracování servisních požadavků od prvního kontaktu po vyřešení problému ve  
stanovené lhůtě, přiřazení odpovědných osob, priorit nebo delegování.

A

Servisní smlouvy Založení a zpracování servisních smluv s možností přímého založení z kontaktu. P

Použití produktů Evidence použití produktů, také přímo z kontaktů nebo k servisním smlouvám. P

Tickety Jednoduché vyhledávání a přehledný náhled na tickety pro snadné zpracování.  
Založení ticketů přímo ke kontaktům, telefonátům nebo e-mailům.

P

Podchycení času Zjištění času potřebného pro zpracování ticketů a zobrazení v samostatném  
časovém rozvrhu.

P

Standardní oznámení Oznámení o přijetí a zpracování požadavků stejně jako o změně záznamu. A

Evidence a řízení adres
Centrální správa adres Zobrazení libovolných adres, např. informace o zákazníkovi, podniku a obchodní  

informace v jedné centrální databázi.
P

Firemní kontakty Evidence adres dle firem nebo organizací. P

Kontaktní osoba Zobrazení a evidence kontaktů. P

Přiřazení kontaktní osoby Jednoduché přiřazení kontaktní osoby firmě. P

Synchronní hodnoty pole Automatický přenos centrálních dat podniku na kontaktní osoby. P

Kategorizace adres Libovolné kategorizace do skupin např. A-, B-, C-zákazník, zájemce, partner nebo  
dodavatel.

P

Zjednodušené zadání Zjednodušené zadání adres pomocí předdefinovaného výběru. P

Připojení LDAP Přístup k adresám v CAS genesisWorld přes LDAP v Microsoft Exchange. S

Synchronizace adres Jednosměrná a obousměrná synchronizace adres s Microsoft Exchange. A

Synchronizace dat s  
mobilními zařízeními

Jednosměrná synchronizace dat s mobilními zařízeními. S

Synchronizace dat s  
mobilními zařízeními

Obousměrná synchronizace dat s mobilními zařízeními. P

Mapa a plánování cesty Zobrazení firemních, dodavatelských či soukromých adres na mapě a plánování  
příslušné trasy.

P

CAS genesisWorld pro mobilní aplikace

Funkce pro všechny úseky podniku
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Zobrazení na mapě Zobrazení zvolených adres na mapě pomocí OpenStreetMap. P

Hledání v okolí Cílené zobrazení adres v okolí. P

Heatmaps Grafické znázornění vybraných adres ve formátu Heatmap. P

360° pohled na informace o zákazníkovi
Soubor zákazníka Strukturované a chronologické zobrazení všech záznamů u jedné adresy, např. zobrazení 

archivovaných e-mailů, schůzek, dokumentů nebo obchodních příležitostí.
P

Cockpit Individuální cockpit s aktuálními informacemi. P

Dotaz na filtrování Filtr pro zobrazení pouze požadovaných typů záznamů. P

Cílené nalezení dat
CAS SmartSearch Inteligentní LiveSearch s personalizovaným seznamem výsledků, setříděných  

podle důležitosti.
P

Možnosti vyhledávání Podrobné vyhledávání dat při zohlednění všech požadovaných vlastností souboru dat. P

Radiální menu Kruhové menu pro rychlý přístup k dalším relevantním činnostem. P

Přehledná strukturalizace informací Náhledy seznamů pro utřídění adres podle definovaného filtru, např. rozdělení  
seznamů podle skupin zákazníků A, B a C.

P

Caching Vyhledávání a přístup k určitým záznamům bez aktivního pokrytí sítě. P

Řízení dokumentů a individuální komunikace

Dokumenty
Přehled dokumentů Rychlé zobrazení obsahu dokumentů přímo z aplikace. P

Předání dokumentů Zobrazení dokumentů v třetích aplikacích, např. prezentace v Microsoft PowerPoint. P

Rozeslání dokumentů Rychlé předávání dokumentů prostřednictvím e-mailu. P

Import obrázků Uložení obrázků , např. fotografie, v podobě nových dokumentů. P

Data zákazníka jsou 

poutavě graficky a 

interaktivně zobrazena 

díky Heatmaps.

u
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E-maily a Telefonie
Archivace na straně serveru Archivace e-mailů bez ohledu na typ použité funkce E-Mail-Client nebo hardwaru,  

např. tablety.
S

Přístup k e-mailům Přístup k archivovaným e-mailům. P

Rozpoznání volajícího Zobrazení příchozích hovorů na mobilním zařízení se jménem, názvem firmy  
a telefonním číslem.

S

Volání Rychlá volba přímo z masky adresy. P

Telefonní poznímky Dokumentace obsahu hovoru pomocí telefonní poznámky. P

Plánovaný telefonát Založení a zpracování telefonátů a telefonních poznámek v různém stavu rozpracovanosti. P

Služba oznámení a činností
Individuální oznámení Volně definovatelná pravidla pro automatické oznámení, např. při změně dokumentu. S

Podpora workflow Automatické spuštění návazných kroků při počátečních činnostech, např. uvítací e-mail  
při získání nového zákazníka nebo zřízení nových záznamů.

S

Primární souvislost mezi oznámeními Automatická archivace oznámení včetně uvedení primárního odkazu. P

Oznámení při změně adresy Oznámení o změnách adres s archivací oznámení. S

Zohlednění typů vazeb Zohlednění typů vazeb v oznámení. S

Třídění kalendáře a plánování schůzek

Kalendář
Osobní kalendář Individuální kalendář s veřejnými, důvěrnými a soukromými schůzkami. P

Týmový kalendář Zobrazení více osob v jednom kalendáři pro rychlý přehled o volném čase. P

Kalendář dovolených Zohlednění a zobrazení dovolených. P

Náhled ostatních uživatelů  Náhled ostatních uživatelů do kalendáře. P

Denní a týdenní náhled Zobrazení schůzek v podobě denních a týdenních náhledů. P

Schůzky, dovolené, telefonáty Grafické zobrazení schůzek, dovolených a telefonátů. P

Kalendář zdrojů Zobrazení zdrojů, např. zasedací místnosti, služební vozy nebo promítací zařízení  
přímo v kalendáři.

P

Vytvoření schůzky Jednoduché vytvoření schůzky přímo v kalendáři stejně jako automatický přenos 
příslušných účastníků.

P

Přístupová práva Zohlednění zvláštních práv pro přístup k náhledu do volných nebo blokovaných časů. S
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Schůzky
Veřejné schůzky Označení schůzky jako veřejné, tj. přístupné všem zaměstnancům. S

Plný přístup ke schůzkám  
třetích osob 

Přístup ke schůzkám třetích osob bez vlastní účasti. Předpokladem je postoupení 
příslušných práv.

P

Osobní schůzky Označení schůzky jako osobní. Osobní schůzky jsou viditelné pouze pro jejich účastníky. P

Důvěrné schůzky Označení schůzek jako důvěrné. Do důvěrných schůzek mohou nahlédnout pouze  
autorizovaní uživatelé.

P

Schůzky „mimo budovu firmy“ Označení schůzek jako „mimo budovu firmy“. P

Celodenní události Aktivace volby „celodenně“, pokud je událost naplánována na celý den. P

Oznamovací služba  Oznámení krátce před skončením naplánovaných sériových schůzek, při založení  
nových či při změně nebo zrušení termínu.

P

Delegování schůzek Vytvoření nové události pro třetí osoby. P

Propojení Propojení schůzek se všemi relevantními záznamy, např. dokumenty, adresami  
nebo projekty.

P

Živý přístup ke schůzkám Přístup ke schůzkám v reálném čase pomocí mobilních zařízení. P

Plánování a delegování úkolů
Úkoly Centrální správa všech dokončených úkolů nebo úkolů ve zpracování ve skupinách  

samostatný úkol, opakovaný úkol nebo týmový úkol.
P

Přehled seznamů Zobrazení úkolů ve volitelném seznamu s libovolným tříděním dle např. klíčového  
slova, priority nebo data plnění.

P

Přiřazení odpovědností Přiřazení osoby odpovědné za zpracování úkolu. P

Průvodce zadáním Dvoustupňová nápověda v podobě „typu“ úkolu (např. „Podpora“) a „stavu“  
(např. „ve zpracování“) s dynamickým určením povinných polí.

P

Volte flexibilně mezi 

různými náhledy ka-

lendáře, např. vlastním 

nebo týmovým.

u
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Posun úkolů Automatický posun úkolu při jeho nevyřízení. P

Stanovení lhůty úkolů Stanovení lhůty úkolů pomocí opakovaného oznámení. P

Delegování úkolů Vytvoření úkolu pro ostatní zaměstnance se sledováním plnění. P

Služba oznámení Oznámení o nově vytvořených úkolech nebo o obdržení delegovaného úkolu. S

Stanovení priorit Stanovení priorit úkolů podle A, B nebo C. P

Doba zpracování Plánování doby zpracování. P

Stav zpracování Zobrazení stavu a rozpracovanosti v procentech. P

Podpora workflow Automatické generování úkolů v důsledku definovaných událostí. S

Vyhodnocení reportů a tvorba prognóz
Předdefinované šablony zpráv Přístup k šablonám zpráv pro přehledné zobrazení dat ve formátu PDF. P

Náhled zpráv Zobrazení ukazatelů v několikastupňových tabulkách nebo grafických diagramech. A

Plánované zprávy Vytvoření zpráv na bázi stávajících šablon v definovaných časových intervalech s  
automatickým odesláním.

S

Definice struktury dat
Předdefinované šablony Přístup k relevantním předlohám pro rychlé vyhotovení zpráv a vyhodnocení. A

Systém práv Zohlednění definovaných práv, např. přístup pro čtení či zápis z CAS genesisWorld. P

Replikace dat
Úplná replikace dat Úplná replikace dat mezi různými pracovišti, např. podnikovým ústředím a pobočkami  

se zobrazením průběhu.
P

Částečná replikace Selektivní synchronizace dat , např. na noteboocích s převzetím vlastních nastavení  
a zobrazením průběhu.

P

Replikace přes internet Replikace přímo přes internet pomocí WebDAV a automatická distribuce  
aktualizovaného softwaru.

P

Řešení kolizí Zachování aktuálnější hodnoty při rozdílných informacích jednoho pole. P

Funkce pro management

Vytvoření a vyhodnocení reportů a zpráv
Vyhodnocení a zprávy Automatické a aktuální sestavení libovolných typů zpráv. S
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Funkce pro obchod

Řízení a optimalizace obchodních procesů
Složka zákazníka Archivace všech dokumentů a korespondence se zákazníkem v jeho příslušné složce. S

Obchodní příležitosti Zobrazení celého obchodního procesu (zachycení Leadu, fáze nabídky, dokončení  
a poprodejní péče).

S

Zobrazení obchodních struktur Rozšíření obchodních příležitostí o hierarchicky mapovatelné obchodní struktury  
a metody, např. stanovení činností a milníků.

A

Hledání v okolí Zobrazení adres v rámci definovaného okruhu. S

Pravděpodobnost získání zakázky Hodnocení potenciálu pomocí automatického výpočtu pravděpodobného získání zakázky. A

Ceníky a seznamy slev Uložení produktových ceníků a seznamů slev. A

Geomarketing Zobrazení všech typů datových záznamů, např. všech otevřených obchodních  
příležitostí v podobě Heatmap.

A

Služba oznámení a činností Individuálně nastavitelná oznámení, např. odeslání informace do back-office,  
při doplnění složky zákazníka ze strany obchodního zástupce.

S

Reporting Reporting na bázi celé databáze, např. vyhodnocení všech obchodních příležitostí  
v posledních čtvrtletích.

A

Odpovědnost za obchodní příležitosti Určení osoby zodpovědné za obchodní příležitost a stanovení jejího zástupce. P

Funkce pro projektový management a služby

Plánování projektů
Projektový přehled Přehledné zobrazení všech dat souvisejících s projektem, např. schůzky, úkoly,  

podklady a poznámky z telefonních hovorů.
S

Přehled stavu Přehled úkolů k vyřízení nebo ve zpracování, přehled kritických projektů nebo  
milníků a zobrazení stavu ve formátu semaforu (zelená, žlutá, červená).

P

Delegování Určení zodpovědné osoby pro daný úkol. P

Stav rozpracovanosti Zobrazení stavu rozpracovanosti úkolů v procentech nebo popisu. P

Reporty a náhled Zobrazení agregovaných ukazatelů v tabulkách. A

Automatické rozeslání Časově řízené rozeslání, např. automatické odeslání týdenních zpráv vždy v pátek,  
vždy definované skupině osob.

S

Reporty a náhled Zobrazení agregovaných ukazatelů v tabulkách. A

Zprávy ve formátu PDF Vytvoření PDF zpráv s aktuálními ukazateli a grafy. A
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Váš partner pro dlouhodobou 
spolupráci

V roce 1986 založil Martin Hubschneider und Ludwig 

Neer v Karlsruhe firmu CAS Software AG. Areál CAS o 

ploše 6.500 m2 nabízí prostor pro nápady i místo pro 

další růst. Přes 300 spolupracovníků vyvíjí zde i v centru 

CAS App Center inovativní řešení xRM/CRM pro úspěšné 

podniky z nejrůznějších branží.

Nechte se nadchnout naším týmem a našimi řešení-

mi. Staňte se součástí společenství podniků Customer  

Centricity, podniků s velkou budoucností!

Renomovaní zákazníci důvěřují 
„Made by CAS Software“

S našimi řešeními pracuje více než 10.300 podniků a orga-

nizací, mezi nimi také světové jedničky, jako Daimler, Air-

bus, Fraunhofer a OKI - a důvěřují nám jako odborníkům.

CAS Software AG: Ze středně velkého  
podniku pro malé a středně velké firmy

CAS Software AG

 Společnost řízená vlastníky

 Více než 250.000 nadšených uživatelů ve 37 zemích

 Vedoucí firma na německém trhu  
CRM pro malé a střední podniky

 Více než 200 certifikovaných obchodních a 
implementačních partnerů ve 30 zemích

 Roční investice do inovací: 20 % obratu

 Mnohonásobně oceněná řešení

Toto říkají naši zákazníci.
www.cas-crm.cz/reference

» CAS Software je agilní a 
dynamický podnik, který 
je důsledně orientován na 
téma inovace.«

Prof. Dr. August-Wilhelm Scheer 
člen poroty Top100 a člen představenstva BITKOM
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5Kontakt

CAS Software AG
CAS-Weg 1 - 5
76131 Karlsruhe, Germany
Telefon: +49 721 9638-188
E-mail: info@cas-crm.cz
www.cas-crm.cz

CAS CRM
A SmartCompany of CAS Software AG


