
mib:project
Majte svoje projekty pod kontrolou

Rýchla doba určuje aj tempo vášho biznisu. Pomocou systému pre správu projektov mib:project môžete svoje podnikanie 
rozvíjať a riadiť, a pritom udržať pod kontrolou financie a kapacity, ktoré má vaša firma k dispozícii.

Dali sme si záležať, aby riadenie projektov bolo s aplikáciou jednoduché, intuitívne a dostupné odkiaľkoľvek, teda aj z mobilu. 
Vychádzame z mnohých rokov skúseností s tvorbou obdobných systémov pre viacerých zákazníkov.

Riešenie je pripravené tak, aby ho bolo možné prispôsobiť priamo na mieru vašich prianí a potrieb. mib:project vám pomôže 
riadiť akýkoľvek biznis, ktorého rozsah už nie je možné koordinovať jednoducho povedané „od stola“. 

založenie projektu už v dobe zámeru 

prednastavené šablóny projektov 

„bežiace“ projekty aj úlohy

reporting dostupných kapacít pre 
manažment

jednoduchá správa pre administrátorov

prehľadný dashboard projektu

detaily záznamov možné meniť priamo        
v zozname

jednoduchá správa úloh (WBS) – Drag&Drop

Ganttov diagram

jednoduché nastavovanie rolí 

možnosť načítania riešiteľov z LDAP

zdieľanie dokumentov – DMS

kalendár – zobrazenie kapacít

sledovanie nákladov na jednotlivé zdroje

reporting rozpočtu na projekt 
(CAPEX, OPEX)

sledovanie a vyhodnotenie prácnosti 
úloh

analýza zdrojov a nákladov úloh

zobrazenie vzorového reportu

informácie zobrazené v hlavičke 
projektu
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mib:project Produktový list



S mib:project nie ste odkázaní len na svoj pracovný počítač. Funguje 
on-line a optimalizovali sme ho tiež pre tablety a smartfóny.

Každý projekt má svoju stránku, úlohy v rámci nej môžete štruktúrovať 
na „podúlohy“. Aplikácia vám sama vypočíta čas ukončenia projektu a 
zobrazí kritickú cestu. 

Prácu vám uľahčí jednoduché preťahovanie prvkov v rámci stránky, teda 
funkcia Drag&Drop. Vlastnosti jednotlivých položiek upravíte jednoducho, 
in-line editáciou priamo zo zoznamu, bez toho, aby ste museli otvárať 
detail záznamu.

Projekty je možné zakladať už v štádiu zámeru a vopred si tak ujasniť 
ich manažérsku, kapacitnú a finančnú náročnosť. 

Vďaka hierarchickej štruktúre riadenia projektov, ktorá odpovedá 
organizačnej štruktúre vašej spoločnosti, sa budete môcť ľahko       
orientovať v už prebiehajúcich projektoch naprieč firmou a všetko         
koordinovať vo vzťahu k nim. 

A pokiaľ sa vaše projekty opakujú, môžete využiť prednastavené 
šablóny z minulosti a postupy prípadne zdokonaľovať.

Aj zložité projekty spravujte jednoducho

Nové aj opakujúce sa projekty prehľadne

Vďaka modulovej štruktúre môžete mib:project prepojiť s reportingom           
v rámci SAP Business Warehouse, so systémami riadenia ľudských zdrojov 
alebo modulom riadenia projektov. 

Prepojte svoj mib:project aj s ďalšími systémami. Napríklad s poštou              
a kalendárom v rámci Exchange alebo s protokolom pre ukladanie a prístup 
k dátam na adresárovom serveri LDAP.

Využite potenciál vašej SAP platformy

Hlavné výhody riešenia mib:project



Využite mib:project ako projektovú sociálnu sieť. Pripojte sa k nej aj   
z mobilu alebo tabletu, buďte v kontakte, nech už ste kdekoľvek.   
Komunikáciu nájdete evidovanú v rámci príslušnej úlohy. 

Zdieľajte dokumenty, prideľte kolegom oprávnenia na prácu s nimi       
v súlade s rolami členov tímu v rámci jednotlivých projektov.

Buďte jeden tím – komunikujte a zdieľajte

Mávate problém udržať rozpočet pod kontrolou? Takej situácii vám 
pomôže predísť priebežný reporting rozpočtu (CAPEX, OPEX).

Prostredníctvom mib:project môžete tiež sledovať kapacity vašich ľudí      
a vyhodnocovať prácnosť im pridelených úloh – očakávanú oproti tej 
skutočnej, a tiež analyzovať zdroje a náklady. 

Majte financie pod kontrolou

Aby sme mohli systém „ušiť“ na mieru špecifickým požiadavkám 
jednotlivých zákazníkov, navrhli sme mib:project modulovo,                 
na platformách SAP NetWeaver, SAP Cloud Platform a Apache Tomcat. 

Táto koncepcia umožňuje využívať portálové služby pre správu     
používateľov, content management, ako aj väzbu  na ďalšie moduly 
SAP, predovšetkým reporting BW, HR a PS.

Samotnú integráciu na okolité systémy potom pripravujeme vždy podľa 
priania jednotlivých klientov.
 

Technické parametre mib:project
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MIBCON SK s. r. o.

Spoločnosť MIBCON SK s. r. o. je súčasťou skupiny MIBCON. 

Sme členom prestížnej globálnej partnerskej siete UnitedVars a máme status „strieborného“ partnera SAP. 

Poznáme najnovšie trendy v podnikových systémoch. Sme otvorení inovatívnym riešeniam, produktom, projektom   
a dobre sa vyznáme v licenčnej politike SAP.

MIBCON SK s. r. o.
Rádiová 45
821 04 Bratislava

+421 238 104 631
info@mibcon.sk
www.mibcon.sk

mib:project sa vám prispôsobí
Aplikácia využíva najmodernejšie webové technológie, 
ktoré zabezpečujú pohodlnú a efektívnu prácu 
odkiaľkoľvek.

mib:project má profesionálne navrhnutý UI, 
responzívny dizajn a samozrejmosťou je možnosť 
prispôsobenia aplikácie firemnému dizajnu. 

mib:project riešenie pre správu projektov


