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B2A TASKMAN
DIGITALIZACE KANCELÁŘSKÉ AGENDY

Aplikace TaskMan výrazně zjednodušuje workflow kancelářské práce. Svou logiku zakládá na silné zkušenosti 
z výrobního prostředí. Umožňuje jednoduše definovat opakující se procesy a zajistit jejich efektivní průchod celou 
organizací. Omezuje nadbytečné kroky, papírování i neefektivní komunikaci.  
 
Je ideální pro týmovou práci s vícečetnými úkoly. Hlídá a validuje plnění podmínek k ukončení úkolu, 
zobrazuje celou historii projektů a umožňuje real time komunikaci mezi členy týmu s možností sdílet 
soubory, fotky i videa.

OD ONBOARDINGU ZAMĚSTNANCE PŘES ZAVÁDĚNÍ NOVÉHO PRODUKTU AŽ TŘEBA PO VYŘÍZENÍ 
STAVEBNÍHO POVOLENÍ, TASKMAN S PŘEHLEDEM ZKORIGUJE TÉMĚŘ JAKÝKOLIV PROCES.

E: info@b2a.cz 
T: +420 601 340 956  
 
www.b2a.czKO
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KT NAŠE ŘEŠENÍ PROVĚŘILI A VYUŽÍVAJÍ:

• zrychlení onboardingu
• minimalizace agendy zadávání práce
• efektivní spolupráce se členy týmu 

z kanceláře i mimo ni
• digitalizace procesů
• získání, digitalizace a přenos 

firemního a zaměstnaneckého 
know-how

• snížení nákladů na lidské zdroje 
k řešení a hlídání procesů

• nástroje pro určení cen procesů
• rychlá dohledatelnost informací

• veškerá komunikace real time (pokud něco změníte, kolegové se to hned dozví)
• web, iPhone, iPad, Apple Watch
• jednoduché prostředí pro definici úkolů, procesů a řešitelů
• jednotlivé úkoly jsou přiřazené pod procesy
• chytré postfunkce na pozadí řídí navazující úkoly 
• definice a zadávání výstupních dat (práci odevzdáváme přímo v aplikaci, bez mailů apod.)
• validace plnění podmínek k ukončení úkolu
• komentáře s možností sdílení souborů, fotek a videí, messenger
• časová osa pro přehlednost a veškerou historii úkolů 
• evidence času u konkrétních úkolů a řešitelů
• možná integrace na ostatní systémy, informační systémy, produktová a finanční data
• API možnost napojení 
• ideální pro zlepšování procesů organizace
• proces se dá vytvořit nad jakoukoli datovou entitou (produkt, člověk, projekt, technologický postup apod.)
• customizace dle vašich potřeb

• práce a kooperace s týmem 
odkudkoliv

• přirozené uživatelské prostředí
• odstranění neefektivní 

komunikace - mailů, telefonů, 
osobní komunikace

• digitalizace a snadná 
dohledatelnost komunikace mezi 
uživateli

• získání a přenos know-how 
• uvolnění mentální kapacity
• automatická evidence práce
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