
                                                                                                                
 
 
 

            InLook system® Excellence - nástroj pre zvyšovanie vnútornej hodnoty firmy 
 
 
Vyhrajte spolu s nami. Ponúkame Vám vlastné riešenie inovatívnej služby, ktoré v rámci 
súťaže EuroCloud Slovakia Award 2014 vyhralo kategóriu: „Najlepšie využitie Cloud služieb 
pre inovácie v podniku“. Ponúkaným riešením dosiahnete zvýšenie výkonnosti organizácie 
a zefektívnenie manažérskych znalostí a zručností. 
 
Použitím InLook system® Excellence v riadení Vašej organizácie dosiahnete:  

 zefektívnenie systému riadenia výkonnosti (realizovaného na báze metodiky Balanced 
Scorecard s podporou strategického modelu riadenia nákladov), 

 on-line pohľad centrálnej evidencie pracovných miest s väzbou na procesný model 
organizácie a harmonogramy činností vrátane miesta výkonu prác, 

 on-line evidenciu požadovaných spôsobilostí zamestnancov (manažment kompetencií) 
vyplývajúcu zo systému noriem (pravidiel/smerníc/postupov) organizácie 

 zabezpečenie on-line evidencie zastupovania zamestnancov a štandardizácie spôsobu 
výpočtu mzdových nárokov za zastupovanie v rámci všetkých organizačných zložiek 
a dislokovaných pracovísk organizácie, 

 zníženie nákladov a rizík, vyplývajúcich z realizovaných projektov a organizačných, 
procesných resp. technologických zmien v organizácii. 

 
     Využitím poznatkov Business Intelligence riešení (transformáciou dát na informácie 
v reálnom čase) a vlastného know-how (registrovaná ochranná známka EU č. 004913265) 
získate sofistikovanejšie spôsobilosti pri riešení úloh strategickej povahy a rozhodujúce 
analytické pohľady pre kvalifikovanejšie a lepšie rozhodnutia. InLook system® zobrazuje v on-
line režime plánované a skutočné parametre firmy na úrovni strategického kontrolingu 
(počas 3-ročného obdobia prístupom ZHORA → DOLE) a  operatívneho kontrolingu 
(monitorovaním dôležitých prevádzkových údajov procesov metódou ZDOLA →  HORE). 
 
Riešením Business Intelligence InLook system® pomáhame zefektívniť proces rozhodovania 
(kontrola kvality, pracovných postupov, efektivity práce zamestnancov), optimalizovať 
prevádzkové modely (rozpočet, cenotvorba, nákladové kalkulácie) a sprehľadniť dosiahnuté 
výsledky (pravidelné on-line reportovanie dosiahnutých výsledkov). 
 
Kontaktné údaje: 
INTER M & K , spol. s r. o.  
Sídlo podnikania:   Bernolákova 17  Miesto podnikania: Poštová 18 
040 11 Košice     040 01 Košice 
Slovenská republika    Slovenská republika 
 
IČO:  31 71 02 39, DIČ:  2020946939, IČ DPH: SK2020946939 
Meno kontaktnej osoby: Ing. Viktor Šlapka 
Kontaktné spojenie: +421 903 411 228   e-mail: slapka@inlook.eu 
Referencie:  www.inlook.eu 
 

                  Ponuka inovatívnej služby 

http://www.inlook.eu/
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