
● Pozvaní vidí program
● Mohou přidávat body
● Vědí, o čem se bude jednat
● Mají podklady k jednání

● Automatická evidence účasti
● Možnost nahrávat zápis ústně

(přes mobilní telefon)
● On-line hlasování

(okamžitá dokumentace hlasování)
● Vzdálení účastníci mají vše při ruce

(Zápis neblokuje sdílení obrazovky)

+420 605 203 938

info@aymine.com

Vedení porady

Příprava 
a plánování porady

Vedení porady

Sdílení informací 
z porady

Úkol

Bod programu 
do porady 

jedním klikem

Bod programu 
do porady 

jedním klikem Informace
k projednání

Poznámky a 
závěry okamžitě 

dostupné

Poznámky a 
závěry okamžitě 

dostupné

Záznamy o hlasování
Přijatá rozhodnutí
Připomínky účastníků

Zápis ihned  
  Schválen přímo na poradě
Všem dostupný nebo odeslán  
  O úkol méně
Zatříděné informace  
  Není třeba hledat v zápisech

Zápis u úkolu
Úkol mezi úkoly pracovníka
(v aplikaci, na mobilu, v MS Outlook)

Úkol dokončen a uzavřen
Vyřazen z úkolů pracovníka

Rozhodnutí se zdůvodněním 
Zveřejněno, 
Zasláno upozornění s výzvou k seznámení

Nová informace z porady
zařazena na správné místo

Návrh na
rozhodnutí

Zápisy z minulých porad
všem při ruce

Nedořešené body z minulé porady

Nedořešené body
Budou vloženy do programu
navazující porady

www.aymine.com
Pomáháme pečlivosti

https://www.aymine.com/
https://www.youtube.com/@aymine
https://twitter.com/AyMINE_pulse
https://m.facebook.com/people/Aymine-Pulse/100076441428437/


Úkol
● Jasná odpovědnost
● Vztah k pracovnímu postupu
● Možnost předávat
● Historie činností
● Připojeno k záznamům,

kterých se úkol týká
● Možnost plánovat

Váš dodavatel AyMINE

Porady

Úkoly – Rozhodnutí – Informace

Rozhodnutí
● Skupinová i individuální
● Více variant
● Diskuze
● Hlasování
● Rozeslání 

s možností vyžadovat potvrzení

Informace
● Strukturovaná
● Možnost přikládat dokumenty
● Možnost šifrování
● Diskuze, komentáře
● Publikace 

… na intranet 
… veřejné nástěnky na internetu

Dalších > 50 

podporovaných záznamů

Upozornění, vzkazy
Diskuze

Vzorové úkoly,
pravidla, směrnice

Projekty, zakázky, akce

Požadavky, testy

Problémy, rizika

Aktiva, produkty, výrobky

Dokumenty, záznamy, 
protokoly

Hlasování
● Elektronicky 

(z telefonu, počítače)
● Dokumentace skupinového

rozhodnutí
● Anonymní i otevřené
● Možnost hlasovat

… na poradě
… po stanovenou dobu

+420 605 203 938

info@aymine.com
www.aymine.com

Pomáháme pečlivosti

https://www.aymine.com/
http://www.pdqm.cz/

