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Nûktefií z nás je‰tû pamatují systém práce zaloÏen˘ na staré známé papí-

rové kartotéce s abecednû sefiazen˘mi kartami zákazníkÛ. KaÏdá karta

obsahovala v‰echny informace o zákazníkovi a záznamy o komunikaci

s ním související. Dal‰ím dÛleÏit˘m nástrojem byl diáfi, do kterého se zapisovaly vlastní ter-

míny. KaÏd˘ pracovník si do svého kalendáfie zapisoval události, které se ho pfiímo t˘kaly,

a v jedné velké vefiejné místnosti byla nástûnka jako spoleãná forma kalendáfie, kam v‰ichni

zapisovali nejdÛleÏitûj‰í firemní události. Jediná pomÛcka pro zv˘raznûní ãi rozli‰ení zázna-

mÛ byly pastelky. Systém byl pfiehledn˘, logick˘, jednoduch˘, ale ne‰ly automatizovat Ïádné

ãinnosti. V‰echny údaje se musely opakovanû opisovat, duplikovat pro ostatní zamûstnance

firmy, aby k nim mûli pfiístup v‰ichni. Vyhledávání bylo moÏné pouze podle omezeného poãtu

atributÛ, nejãastûji jména ãi názvu. Statistiky se musely tvofiit ruãnû, pro kaÏdé období znovu.

V devadesátých letech přišly počítače a přinesly jistou změnu. Neměly příliš široké oblasti nasazení a typickým modelem
využití výpočetní techniky v kanceláři bylo to, že byly provozovány pouze ty aplikace, které byly z pohledu daňového
poradce nosnými. Jednalo se tedy o program pro vedení finančního účetnictví, program pro správu daňových přiznání
a standardní kancelářské balíky, jako je MS Office s aplikacemi Word, Excel či Outlook. Pro správu chodu kanceláře byl
využíván Outlook, ve kterém byla řešena elektronická pošta, případně úkoly a termíny. V celé řadě dalších roztroušených
excelových tabulek se potom nacházely další sdílené informace o klientech, fakturačních sazbách, výkonech pracovníků,
velikostech paušálů atd. Dokumenty byly ukládány na centrálním datovém serveru, kde byly kategorizovány pomocí
adresářové struktury zákazník/rok/typ dokumentu atd.

Jak jistě vidíte, jedno mají tyto oba systémy práce společné – po jistou dobu a pro určitý omezený počet klientů
a pracovníků jsou dostatečné, protože jsou pro všechny srozumitelné a jednoduché na správu. Jakmile ovšem stoupne
počet klientů, pro které pracujeme, dochází zpravidla také ke zvýšení počtu zaměstnanců. S tím přichází také
několikanásobně větší informační tok, který je nutno sdílet a směrovat. V tu chvíli se kancelář dostává do informačních
problémů, které se mohou projevovat například tím, že občas zapomeneme odevzdat včas přiznání k DPH, nebo
přidáváme všechny důležité pracovníky do všech svých emailových zpráv, aby se pro jistotu na nic nezapomnělo, čímž
pádem vlastně neustále nutíme své kolegy číst zprávy, které se jich netýkají, nebo zapomeneme vyfakturovat zákazníkovi
výkony, které jsme si poznamenali do excelové tabulky. Jistě by bylo možné vyjmenovat celou řadu dalších příkladů, které
snižují produktivitu práce, zvyšují chybovost, snižují naší spolehlivost, přinášejí do firmy zmatek a vícenáklady v podobě
času, který musíme věnovat následným opravám chyb a neustálým kontrolám, zda bylo vše uděláno tak, jak se sluší
a patří.

Technický pokrok nezastavíme, a tak se na trhu začaly objevovat i softwarové produkty, které komplexně řeší
problematiku správy kanceláře poradce pomocí informačních technologií. Některé z nich mají v sobě zabudované know-how,
získané od tisíců evropských daňových poradců. Pojďme se spolu podívat na obecné vlastnosti těchto systémů.

Co rozumíme pod elektronickou správou kanceláře?

Elektronická správa kanceláře daňového poradce poskytuje účinné nástroje pro řízení chodu firmy, organizaci
dokumentů a sledování a řízení vztahu s obchodními partnery i institucemi. Zpravidla zahrnuje softwarová řešení pro:
� CRM – Customer Relationship Management
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� Evidenci a vyúčtování paušálů
� Fakturaci s přenosem dat do účetnictví
� Správu termínů, úkolů, lhůt, pošty a telefonátů
� Správu dokumentů
� Propojení s chytrými mobilními zařízeními
� Možnosti práce přes internet
� Propojení s datovými schránkami
� Propojení s produkty MS Office
� Možnost výměny elektronických dokladů a dokumentů mezi klientem a poradcem přes WEB rozhraní
� Vytváření statistik z různých oblastí správy kanceláře

Co je vlastně to CRM?

Zkratku CRM – Customer Relationship Management lze volně přeložit jako řízení vztahů se zákazníky. CRM tedy
označuje podnikatelské aktivity zaměřené na zákazníky. Termín CRM je poměrně mladý, ale jistou formu řízení vztahů se
zákazníky používají téměř všechny firmy odjakživa, a to nejen klasické firmy dodávající produkty, ale i poradci poskytující
služby, či státní instituce. Termín označující tuto oblast podnikání byl zformulován a pomalu se začala tato oblast
systematicky studovat. Pojem CRM se dnes vžil také jako označení pro technologie, které podporují vlastní řízení vztahů
se zákazníky, tedy samotné softwarové aplikace, které pomáhají automatizovat činnosti v prodeji a nabízení služeb. Termín
CRM lze definovat jako podnikovou strategii pro aktivní řízení vztahů se zákazníky ve všech kontaktních bodech s účelem
navázání oboustranně výhodného dlouhodobého vztahu. CRM vyžaduje zákaznicky orientovanou podnikovou strukturu,
procesy a celou podnikovou filozofii. CRM má za cíl poznání zákazníka, tedy jeho chování a potřeby, a následné
vyhodnocování těchto údajů pro udržení stávajících a získání nových zákazníků. Je založena na vysoce kvalitních datech
o zákaznících a je umožňována IT technologiemi. CRM by mělo pomáhat při celém procesu komunikace se zákazníkem
od navázání prvního kontaktu, přes jeho zákazníka, vytvoření užší spolupráce až po ukončení vztahu.

CRM umožnuje jednoduše a efektivně vést evidenci kmenových dat obchodních partnerů, včetně libovolného množství
adres, oblastní zodpovědností, telefonních čísel, kontaktních osob a řady dalších informací, důležitých pro poskytování
služeb klientovi, korespondenci či rozhodování. Tato sdílená databáze je základnou pro všechny pracovníky a je
využívána v dalších navázaných aplikacích. Protože jde v řadě případů o evidenci citlivých údajů, je možné u všech
položek a funkcí programu nastavit přístupová práva tak, aby každý zaměstnanec mohl pracovat jen s těmi údaji, které
mu příslušejí.

Termíny, úkoly, lhůty, správa firemních zdrojů, pošta, ...

Vedle evidence termínů a úkolů (známé například z Outlooku), bývá k dispozici i správa lhůt. Při zakládání termínů pro
zaměstnance lze zadávat klienta, projekt, typ termínu, prioritu úkolu, čas připomenutí, a celou řadu dalších
doprovodných informací jako například využití firemních prostředků (automobil, projektor, zasedací místnost, ...). Úkoly
lze delegovat, posílat jako email, případně protokolovat. Lhůty jsou zpravidla používány v souvislosti s relevantními
termíny, které jsou stanoveny institucemi, jako například datum odevzdání přiznání DPH, datum odevzdání přiznání
k dani právnických osob atd. Lze u nich nastavit i intervaly opakování a včasné varování před uplynutím lhůty. Tímto
způsobem je zajištěno to, že na daný termín nezapomene. Automatická synchronizace termínů a úkolů s mobilními
chytrými zařízeními je standardem.

Správa pošty umožňuje vést knihu došlé a odeslané pošty se všemi náležitostmi, včetně tiskopisu pro hromadné podání
doporučených zásilek.

Jak probíhá evidence výkonů zaměstnanců s následnou fakturací?

Výkony lze zadávat ručně nebo využít možnost přenosu informací z termínového kalendáře, telefonního protokolu či
evidence docházky, nebo přes internet. Obrazovku pro zadávání výkonu bývá možné individuálně přizpůsobit pro
každého pracovníka tak, aby evidence byla rychlá a jednoduchá. Vedle činností, u kterých se sleduje čas, lze do evidence
zadávat i ostatní fakturační položky – např. počet zaúčtovaných dokladů, zpracovaných výkazů, kilometry či poštovné.

Systém zpravidla nabízí i srovnání plánovaného času fondu pracovní doby se skutečně odpracovanými hodinami,
umožňuje kontrolu hodnověrnosti a v přehledu denních uzávěrek je na první pohled zřejmé, jestli všichni pracovníci
správně zaevidovali své pracovní zprávy.

Výkony jsou oceněny systémem zúčtovacích sazeb, které je možno vázat na období, zaměstnance, profesní skupinu,
skupinu činností, činnost, projekt a zákazníka.



Výsledkem je návrh faktury, který lze dále modelovat. Formulář faktury může být nastaven zcela individuálně, např.
včetně loga firmy a jazykových mutací pro různé zákazníky. Vystavené faktury je možno posléze poslat do elektronického
archivu a interního finančního účetnictví.

Je dohodnutý paušál výhodný pro mě, či pro zákazníka, nebo snad dokonce pro oba dva?

Výše paušálů je velice diskutabilní a bývá velice často předmětem sporů. Zpravidla dochází k situaci, že zákazník má
dojem, že dohodnutý paušál je vysoký a že ho v podstatě nevyužívá. Na druhou stranu poradce má dojem, že dohodnutý
paušál je nízký, že se zákazník stále na něco dotazuje a že spousta činností, které se do paušálu takzvaně schovají, by se
měly fakturovat přímo. To, kdo má pravdu, se jen velmi těžko zjistí, pokud není vedena přesná evidence toho, co se
v daném paušálu pro zákazníka skutečně vykonalo. K tomuto účelu zpravidla slouží správa paušálů, která umožňuje
definovat časové paušály (od měsíce až po rok) za projekt, skupinu činností, činnost a zákazníka.

Následně zajišťuje fakturaci těchto paušálů i vyhodnocení výhodnosti paušálů, tedy informace o tom, zda je třeba daný
paušál zvýšit, včetně poskytnutí všech podkladů o tom, které činnosti byly v rámci paušálu klientovi prováděny.

A co správa dokumentů?

Správa dokumentů řídí ukládání dokumentů do elektronického archivu a následnou práci s nimi. Dokumenty je možno
ukládat přímo z prostředí MS Office, včetně možnosti ukládání e-mailů přímo z Outlooku, skenovat je nebo převádět do
archivu jakékoli soubory z počítače. Uložené dokumenty je možno třídit a filtrovat podle řady kritérií, udržovat verze
dokumentu a připojovat odkazy na dokumenty k projektům, termínům, úkolům. Systém sleduje a eviduje, kdo daný
dokument otevřel, a řídí přístupy k jeho obsahu. Každou změnu dokumentu je možné uložit jako novou verzi. Každá
verze je opatřena informací o tom, kdo a kdy změnu provedl, případně může být doprovázena textovým popisem změn,
ke kterým došlo. K dokumentu lze nastavit pro vybrané uživatele notifikaci změn, kteří jsou o změně dokumentu
informováni. Upozornění o změně dokumentu se objeví na pracovní ploše uživatele nebo je zasláno emailem.
Dokumenty lze třídit pomocí systému kategorií, jako například smlouvy, faktury, nabídky apod. Dále je možné zatřiďovat
dokumenty dle dalších atributů – instituce, ke které se daný dokument vztahuje, zákazník, referent, jednací číslo,
pobočka, nebo klíčové slovo či projekt. Standardní funkcí elektronického archivu bývá i plnotextové vyhledávání dle
názvu dokumentu, či jeho obsahu, včetně možností vyhledávat požadovaného textu v dokumentech typu obrázek.
Přístupová práva je zpravidla možno definovat na celý archiv, případně kategorii archivu, ale i na jednotlivé dokumenty.
Řízení přístupu je založeno na povolení nebo odepření některých oprávnění, které nabízí systém pro daného uživatele či
skupinu uživatelů. Dokumenty lze předávat osobám ke schválení nebo k úpravám. Schvalování se děje pomocí
předdefinovaných pracovních postupů, které se označují jako workflows.

I automatizace hromadné korespondence je důležitá

Potřebujete informovat vaše klienty o daňových změnách, zaslat jim oběžník, či jim poslat SMS o termínu, do kdy musí
zaplatit zálohu na daň z příjmu právnických osob?

Pomocí hromadné korespondence se tento proces podstatně zjednoduší a zrychlí. V první fázi je třeba nadefinovat
šablony pro takováto hromadná sdělení. Dále je třeba vybrat příjemce či skupinu příjemců tohoto oznámení. Tyto
skupiny mohou být definovány podle například podle zařazení kontaktních osob vašich klientů – jednatel, ekonom,
vedoucí účetní, účetní atd.

Hromadné dopisy je pak možno odeslat na tiskárnu nebo jako email či SMS. Hotové dokumenty mohou být zcela
automaticky archivovány a zaevidovány v kontaktním deníku.

Kontaktní deník a telefonní protokol

Kontaktní deník je nástroj pro evidenci kompletní komunikace se zákazníkem přes telefon, emailovou cestou či formou
SMS. Telefonní protokol eviduje příchozí i odchozí telefonáty ( je možné nastavit pro mobilní telefony), pomáhá okamžitě
identifikovat volajícího na základě jeho telefonního čísla a uživateli systému zobrazit všechny dostupné informace
o zákazníkovi, který je na lince. Tím se předejde prodlužování rozhovoru, které by nutně nastalo, kdyby uživatel ručně
hledal požadované informace nebo se na ně musel ptát zákazníka. Systém automaticky zaznamenává čas strávený se
zákazníkem na telefonní lince, umožní také zadat komentář k danému hovoru, případně výsledek hovoru tak, aby byl
přístupný všem ostatním uživatelům do budoucna. Během telefonického rozhovoru mohou být vyvolány informace
o předchozích hovorech. Samozřejmostí je přímý přístup k dokumentaci týkající se volajícího. Do kontaktního deníku se
zaznamenávají také termíny a úkoly, které byly s daným zákazníkem realizovány. Kontaktní deník je možno třídit dle
zákazníka, zaměstnance, typu kontaktu či dle data, kdy k danému kontaktu došlo. Tímto se stává kontaktní deník zcela
zásadním nástrojem pro sdílení informací v rámci kanceláře.



Lze všechny údaje náležitě vyhodnotit?

K dispozici bývá celá řada různých sestav, které slouží k vyhodnocení produktivity pracovníků, rentability činností, ke
kontrole obchodního rozpětí, výhodnosti paušálů a poskytují podklady pro řadu statistik. Kromě standardně dodávané
sady sestav bývá uživateli k dispozici generátor sestav pro jejich individuální tvorbu.

Proč je elektronická správa kanceláře výhodou?

Implementace elektronické správy kanceláře poradce vede v konečném důsledku ke zvyšování obratu i zisku. To ovšem
není cíl sledovaný jejím zavedením, protože se jedná o podpůrnou agendu, ale následný přínos vyplývající z jejího úspěš-
ného využívání. Elektronická kancelář přináší měřitelné výhody a efekty, které se projeví zpravidla až po určité době.
Prospěšnost implementace elektronické kanceláře spočívá v zefektivnění průběhu všech procesů a v celkovém snížení
nákladů na ně. S použitím elektronické kanceláře lze individuálně vycházet vstříc většímu množství zákazníků se stejným
počtem zaměstnanců. Dalším efektem je zkvalitnění kontaktů a vytvoření většího počtu vazeb se zákazníky. Díky elek-
tronické kanceláři je možné investovat čas získaný zefektivněním průběhu procesů do nárůstu odbornosti pracovníků
a věnovat více času zákazníkům než vyřizování interní administrativy. Kvalitní implementací elektronické kanceláře je
možné se odlišit od konkurence, protože poradce, používající elektronikou kancelář, má lepší komunikaci a vztahy se
svými zákazníky než poradce, který ji nevyužívá. Poradci používající elektronickou kancelář působí na zákazníky více loa-
jálně a vzbuzují u svých zákazníků důvěru, která je z hlediska dlouhodobého vztahu se zákazníkem důležitější než krát-
kodobě orientované uvažování zaměřené na růst obratu. Spokojení zákazníci předávají pak své dobré reference dalším
osobám, které mohou chtít využít služeb poradce. Díky elektronické kanceláři má vedení firmy neustále k dispozici všech-
ny informace potřebné k řízení každodenního chodu firmy. Čím dříve jsou data k dispozici, tím rychleji může vedení rea-
govat na vznikající problémy, popřípadě jim dokonce předcházet. S použitím elektronické kanceláře stoupá úroveň
komunikace uvnitř firmy. Údaje, které jsou do systému vloženy jedním zaměstnancem, mohou okamžitě využívat ostat-
ní. V konečném důsledku roste i motivace pracovníků, protože dochází k odbourávání časově náročné administrativy.
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