
PORTÁLY

SHAREPOINT
Intranetové, procesní a dokumentové portály
na platformě Microsoft Power Platform a SharePoint

Hlavní výhody:

Vyvíjíme a implementujeme portály a aplikace pro střední a velké firem-
ní zákazníky. Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou  různých řešení – od 
základních intranetů po rozsáhlé aplikační platformy. Naše portálová 
řešení nabízejí nejen dostatečnou variabilitu i plné funkční přizpůsobení 
včetně implementace speciálních workflow, pokročilého řízení přístupu 
nebo komunikace s externími systémy.

Používané technologie: 

Pro vývoj používáme technologie PowerApps, Power BI, Flow, Logic 
Apps a Sharepoint. 

SharePoint 2016, SharePoint 2019, O365, SharePoint online. Webová 
aplikace dostupná pomocí internetového prohlížeče.

 • Spuštění řešení v časovém hori-
zontu 3 měsíců.

 • Možnost zachování doposud
využívaných systémů a aplikací
a jejich integrace.

 • Nastavení úrovně uživatelských
oprávnění a napojení na Active
Directory.

 • Jednotný přístup k informacím z
různých zdrojů.

 • Jednoduché aplikace podporující
efektivní práci
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Klíčové funkce:

 • Informace na jednom místě.

 • Integrace různorodých firemních systémů.

 • Umíme i rozsáhlé systémy.

 • Efektivní vyhledávání.

 • Cílení informací.

Intranetové portály:
Flexibilní a efektivní firemní intranet, který dokáže optimalizovat komunikaci a firemní spolupráci. Vaši zaměstnanci získají in-
formace napříč firemními systémy, s jednoduchou správou, možností vývoje dalších agend dle požadavků zákazníka, například 
schvalovací agendy, hodnocení zaměstnanců.

Procesní portály: 
Portály pro integraci procesního řízení, které usnadní komunikaci a propojení s firemními procesy.  Vytváříme aplikace na specific-
ké podnikové agendy, které se jednoduše používají, zkrátí tok procesu a zmenší zátěž zaměstnanců.

Dokumentové portály:
Systémy pro správu dokumentů umožňují fulltextové vyhledávání ve všech uložených dokumentech a poskytují rovněž kompletní 
přehled o souvisejících dokumentech. Naše řešení nabízí takové nástroje, které vám umožní podchytit, správně směrovat a uklá-
dat, spravovat a bezpečně archivovat všechny firemní dokumenty.

Co vytvoříme?
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REFERENČNÍ PROJEKTY

Klient: HexpolKlient: Lesy České republiky, s. p., Klient: MERO ČR, a.s.

Cíl projektu:

Reportingová aplikace zvyšující efektivitu sběru dat 
z dceřiných společností.

Cíl projektu:

Náhrada stávající, dále nepodporované techno-
logie řešení intranetu, ošetření nových požado-
vaných funkcí a vylepšení stávajících přístupů 
k řešení.

Cíl projektu:

Modernizace stávajícího intranetu a zjednodušení 
správy. Intranet slouží pro interní potřeby zaměst-
nanců, a to zejména pro publikování novinek, 
firemních akcí, prezentace jednotlivých oddělení.

Technologie:

Microsoft PowerApps a SQL Server.

Technologie:

SharePoint 2013, ASP.NET MVC 5, ASP.NET Web API 
2, Syncfusion, jQuery, Data Tables

Technologie:

SharePoint 2016.

Přínosy:

Větší efektivita při sběru dat od dceřiných spo-
lečností. Automatizace konsolidačních reportů. 
Snížení chybovosti při zadávání údajů.

Přínosy:

Bezpečné sdílení informací a provoz agend, vyšší 
produktivita práce a efektivní správa.

Přínosy:

Efektivní a bezpečné sdílení a vyhledávání informa-
cí, jednoduchá a intuitivní správa pro administráto-
ry, responzivní design.

Naše řešení

Aplikace na platformě PowerApps, která umožňuje 
přívětivější zadávání dat a omezuje možnost chyb.

Naše řešení

Intranet LČR, který zajišťuje vnitřní sdílení informací 
a provoz agend, pro něž jsou v prostředí LČR vytvo-
řeny specializované aplikace. Zaměstnanci LČR mají 
k dispozici jednotnou platformu, která umožňuje 
přehledně zobrazovat pracovní úkoly a jednoduše 
přistupovat k informacím a podkladům.

Naše řešení

Moderní a responzivní intranet nabízející zaměst-
nancům přehled aktivit, novinek a důležitých 
informací ze společnosti. Centrální bod společnosti, 
kde jsou zobrazovány informace z dalších systémů 
MERO. Jednotná přístupová platforma, na které lze 
dohledat všechny aktuální a relevantní informace.

Ukázky referenčních projektů


