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PR články: Nejmobilnější MOZ od společnosti Smartdata

Aplikace Mobilní obchodní zástupce je jedním z typických
profilových produktů společnosti Smartdata, která se zabývá
produkcí mobilních řešení především pro operační systém
Microsoft Windows Mobile. Cílem je poskytovat obchodním
partnerům komfortní a přitom efektivní nástroje, které by
účinně přispívaly k jejich všestrannému firemnímu rozvoji.
Mezi ně právě MOZ určitě patří. A proč je nejmobilnější?

Související odkazy

· Více o tématu PR články
· Další články od autora
Josef Tkáč
Nejčtenější článek na
téma PR články:
S GPS/PDA telefonem Asus
P535 Vám nic neunikne

Hodnocení článku

Produkt dne

Nejprve k tomu "nej". Miroslav Horníček kdysi v šedesátých letech prohlásil,
že Mladý svět (blahé paměti) není sice nejčtenější, ale je čtený. Byla to
narážka na tehdy oficielně „největší a nejčtenější“ Rudé právo (neblahé
paměti). Nej totiž velmi často předznamenává až přílišnou neskromnost a
pokus o sebechválu.
Ne tak ovšem v našem případě! Mobilní obchodní zástupce je totiž
nejmobilnější proto, že ke své práci využívá nejmobilnější sítě.

Průměrné hodnocení: 0
Účastníků: 0
Zvolte počet hvězdiček:
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Zaměstnání v IT
Softwarová společnost
KVADOS nabízí profesní
uplatnění nejen analytikům
a programátorům.
Informujte se!

Recenze 2008

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Všichni budeme jistě souhlasit s tím, že mít stále u sebe zařízení, které, ať
jsme kdekoliv, umožní okamžitý kontakt se všemi potřebnými objekty i
subjekty, je po všech stránkách k nezaplacení. Dokladem naprosté pravdivosti
tohoto faktu je doslova bleskové rozšíření mobilních telefonů do všech koutů
světa, kde fungují bezdrátové telefonní sítě GSM, stejně, jako dobytí světa
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internetem. Jenže pro skutečně efektivní práci mobil nestačí. Je třeba,
abychom měli k dispozici ještě další navazující pomůcky, usnadňující určitou
konkrétní činnost do všech detailů.
Společnost Microsoft vytvořila, podobně jako v mnoha dalších oblastech,
výchozí platformu, která umožňuje pomocí mobilního telefonu (v jakékoliv
modifikaci) spojit jednotlivé objekty a navázat je na stejně rozšířenou
komunikační síť internetu. Jestliže nyní na této platformě postavíme aplikaci,
přizpůsobenou konkrétnímu provozu, máme všechno toto propojení k dispozici
přesně v té podobě, jakou potřebujeme pro naši práci. Jistě tedy budeme
souhlasit i s tím, že v současném informačním světě nic mobilnějšího v této
chvíli neexistuje. MOZ je skutečně nejmobilnější!
Stěžejní funkcí pracovníka v pozici obchodního zástupce v terénu je
zaznamenávat objednávky. Pokud nemá k dispozici okamžité spojení s firmou,
účtárnou, skladem a logistickým centrem, jeho činnost je velmi omezená.
Jakékoliv jeho informace mohou být neaktuální a závěry nezaručené, teprve
po návratu do kanceláře může zpětně potvrdit nebo opravit svoje
předpoklady. V době, kdy na informaci je mnohdy rozhodující rychlost jejího
dodání, je to všechno zoufale pomalé. Řešením je kapesní počítač spojený s
mobilním telefonem a pochopitelně – aplikace Mobilní obchodní zástupce.

Recenze HW 2006
-
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HTC TyTN
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Straší recenze naleznete
zde
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- iTec AIRIS
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- Dynavix Cube Alpha
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- i-Tec BT GPS BT-339
- Be-on-road ČR
- Dynavix Mobile 2005
EUROPE v.1.5.2
Straší recenze naleznete
zde.

Anketa
Můj příští přístroj bude
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Smatrphone s WM
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komunikátor, který
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Špičkový mobil s
mnoha funkcemi
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Co všechno dokáže? Pracovník v terénu má okamžitý přehled o aktuálním
stavu skladu, má přehled o cenách, slevách, fakturách apod. Přijme přesně
specifikovanou objednávku a dohodne se na způsobu dopravy, vhodné
adjustaci i velikosti zásilky, všechny detailní parametry jsou ihned přenášeny
na příslušná místa, takže nemůže dojít k duplicitě ani k nějakým pozdějším,
obvykle velmi nepříjemným, opravám. Aplikace ovšem slouží ještě pro řadu
dalších úkolů, jako je plánování cest, záznam komunikace se zákazníkem a její
historie, informace o zákazníkovi, sledování předchozích objednávek atd.
Důležité je, že v místech bez signálu GSM (např. v suterénu, v metru) aplikace
pracuje offline. Stejně významná je i skutečnost, že jednotlivá menu
programu je možné velice snadno přizpůsobit konkrétnímu portfóliu produktů
a služeb příslušné firmy.
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Technické parametry a další informace najdete na www.smartdata.cz/moz

O společnosti Smartdata s.r.o
Společnost Smartdata se věnuje vývoji a dodávkám specializovaných
zákaznických řešení, manažerským informačním systémům (MIS), mobilním
řešením na platformě Windows Mobile a různým technologiím identifikace
(čárové kody, RFID apod.) V rámci segmentu mobilních řešení nabízí
společnost Smartdata s.r.o také aplikace SMS Processing System, Mobile
Portal, Elektronický Číšník - Smart Waiter a další. O široké nabídce produktů a
služeb si můžete více přečíst na internetových stránkách - www.smartdata.cz,
kde naleznete i reference a seznam spolupracujících partnerů.
Kontakty:
Smartdata,s.r.o., 28. pluku 8/814, 101 00 Praha 10, Tel.: 242441747, Email:
info@smartdata.cz
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