
ABRA Gen
Webový modul Úkoly  
 

Organizujte práci zaměstnanců 
přehledně a online 



Správa úkolů pro efektivní tým 
 
 

S webovým modulem Úkoly získáte rychlý přehled o úkolech každého člena týmu. 

Jakýkoliv úkol můžete svázat přímo s dokladem, záznamem v číselnících a dalšími 

objekty v ABRA Gen.

V přívětivém prostředí a bez nutnosti přihlášení do systému ABRA Gen má každý uživatel 

úkoly kdykoliv po ruce nejen na počítači, ale zejména na mobilních zařízeních.  

 

Data jsou uložena bezpečně v databázi informačního systému. Aplikace umožňuje velmi 

jednoduchý online přístup, fulltextové vyhledávání, filtrování, zadávání a správu položek.

Moderní webové 
prostředí 

Provázanost 
úkolů s objekty 

v ABRA Gen

Rychlý přehled 
o práci každého 

člena týmu 

Webový modul Úkoly v praxi  
„Potřeboval jsem zadávat pracovní úkoly zaměstnancům i brigádníkům a sledovat, jak 

postupuje jejich plnění. Zároveň bylo důležité, aby se pracovník mohl k úkolům dostat  

i z mobilního telefonu a nemusel se přihlašovat do ABRA Gen. Díky webovému modulu 

Úkoly mám všechny informace na jednom místě a zároveň si ve spojení s docházkou 

mohu připravit přehledný report každého pracovníka.“  
 

Peter Dobeš, majitel Bricol-M



Webový modul Úkoly nabízí:

• Zadání, oprava, smazání a uzavření 
úkolu s možností vzniku vazby na 

doklady v ABRA Gen.

• Vytvoření úkolu formou kopie 

existujícího úkolu.

• Přijetí, odmítnutí a uzavření 
obdrženého úkolu.

• Připojení a odpojení úkolu k více 

dokladům v ABRA Gen.

• Zobrazení a tisk přehledu úkolů.

• Fulltextové vyhledávání úkolů.

• Hromadné úpravy.

• Notifikace o zadání, změně, komentáři 

a dokončení úkolu.

• Přístup z jakéhokoliv mobilního 

zařízení s responzivním zobrazením.

• Pokročilé filtrování a hledání.

• Možnost připojení příloh k úkolům.

• Nastavování seznamů úkolů  

a přístupových práv.

• Kategorizace úkolů formou štítků.

• Sestavení přehledného dashboardu 

prostřednictvím seznamů úkolů podle 

jednotlivých týmů či divizí.

Tipy a triky:

• V systému ABRA Gen lze ve vybrané agendě přidat záložku s úkoly, kde se zobrazí 

všechny úkoly navázané na daný záznam. Ze záložky lze každý úkol rychle upravit 

nebo založit nový. Všechny akce vás přesměrují do webové aplikace Úkoly. 

• Detail úkolu nabízí kompletní historii komunikace, všech vazeb na vybrané objekty 

v ABRA Gen a přehled změn i notifikací.







Jak efektivně organizovat úkoly  
ve vaší firmě? 

  

• Kontaktujte nás a my vám pomůžeme najít optimální řešení.

www.abra.eu

Kontakt: 

+420 296 397 310 

obchod@abra.eu 

Po-Pá 8:00–17:00


