
Vyšší výkon
Inovativní technologie

Efektivnější firemní procesy 

JE ČAS NA RESTART?
Reimplementace je NOVÁ implementace stávajícího informačního systému ABRA Gen.  

Díky nové implementaci získáte známý systém v nejmodernější podobě a nastavený  

přesně podle vašich aktuálních potřeb i plánů:

• Získáte nejlepší dostupné řešení všech firemních procesů ve známém prostředí.

• Každé podnikání se časem mění, reimplementace vám pomůže reagovat na aktuální 

potřeby i očekávaný vývoj firmy.

• Informační systém po letech užívání, úprav, rozšiřování a aktualizací vyžaduje revizi  

a „generální úklid“.

• Je jednodušší a levnější než implementace jiného systému.

• Obsluha si nemusí zvykat na jiný způsob ovládání.

• Minimalizuje rizika chybovosti a ztrát díky zrychlení, zjednodušení a vyšší efektivitě 

procesů.

• Redukuje administrativu a nadbytečné postupy, čímž uspoří čas zaměstnanců a finance.

• Nepředstavuje agendu navíc, náročná školení ani nákupy nových licencí.

Proč je užitečné systém po určité době 
reimplementovat 

Jak na reimplementaci 
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

 



Nejjednodušším a nejlevnějším řešením je 
pro vás REIMPLEMENTACE. 

Jak reimplementace probíhá?Zjistěte, zda je pro vás reimplementace tím 
správným řešením

Odpověděli jste alespoň 1x ANO? 
Je možné, že postačí rozšíření o potřebnou agendu či modul nebo lepší provázání 
existujících platforem bez reimplementace.

Odpověděli jste 2x ANO?
Je možné, že investice do reimplementace systému se v krátkém časovém horizontu 
vyplatí více. Je namístě situaci detailně vyhodnotit.

Odpověděli jste ANO 3x a vícekrát?
Reimplementujte. Zbytečně přicházíte o peníze, ztrácíte čas, a možná i obchodní příležitosti.

Kontaktujte svého ABRA konzultanta, který vám pomůže vyhodnotit situaci a nabídne 
optimální řešení. 

obchod@abra.eu

Pokud si nejste jisti, zda ve vašem případě postačí rozšíření, úprava či aktualizace 
stávajícího systému nebo by právě vám reimplementace mohla významně pomoci, 
zkuste si zodpovědět následující otázky: 

Používáte systém ABRA Gen déle než 5 let?

Rozšířili jste za tu dobu vaše podnikání o nové služby, produkty, pobočky 

nebo postupy?

Plánujete rozšíření či jinou změnu podnikání v následujících pěti letech?

Změnily se zásadně některé procesy ve vaší fi rmě?

Byla nějaká agenda v systému v době první implementace nedostupná 

a bylo třeba řešit ji adaptací dostupných funkcí?

Kdybyste dnes implementovali nový informační systém, přáli byste si, 

aby fungoval jinak, jednodušeji, rychleji a celkově lépe?

• Používáte systém ABRA Gen déle než 5 let?

• Uvítáte vyšší rychlost, širší skladbu funkcí či inovativní nástroje, které vám
ušetří čas?

• Myslíte si, že vám stávající implementace nevyhovuje a potřebujete
informační systém posunout na vyšší úroveň?

• Chcete znovu zhodnotit již investované peníze a čas do systému?

• Potřebujete využít chytré funkce, které zvýší produktivitu práce
a zjednoduší vám podnikání?

• Celému procesu předchází komunikace s konzultantem a nezávislé vyhodnocení

stávajícího a žádoucího stavu i funkcí, vazeb a souvislostí. Je nalezeno a navrženo

nejlepší dostupné řešení a cenová nabídka.

• Je-li reimplementace namístě, proběhnou nové analýzy stejně jako při první

implementaci. Díky známosti prostředí i obou stran navzájem však analytická část

probíhá výrazně snáze a rychleji.

• Během reimplementace jsou zohledněna i řešení externích dodavatelů

a další aplikace napojené na systém ABRA Gen. Celý systém je nově nastaven,

aby pracoval co nejefektivněji.

• Je přehodnocen stávající počet licencí a díky optimálnímu nastavení procesů

je jejich počet nezřídka redukován, čímž může dojít k dalším úsporám.

• Koncoví uživatelé jsou proškoleni na nové procesy, vazby a souvislosti,

jinak ovšem pokračují v práci ve známém prostředí.
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ANO NE
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