
 
 
 

System webowy 
eManager, 

czyli jak skutecznie zarządzać 
projektami i usprawnić pracę całej 

organizacji 
 
 
 
 
 
 



• brak kontroli nad pracownikami 
 

• brak zorganizowania wśród pracowników 
 

• rozproszenie dokumentów i informacji 

Problemy organizacyjne: 



Czym jest eManager? 

 
• aplikacja do zarządzanie projektami 

 
• narzędzie porządkujące obowiązki pracowników 

 
• centrum informacji o postępie prac nad projektem 

 
• narzędzie powiadamiające o zmianach w 

projektach  
 



 

• organizacje, w których występuje praca w grupach 
 

• firmy o rozproszonej strukturze organizacyjnej 
 

• kadra zarządzająca 
 

Dla kogo jest dedykowany? 



 podział pracowników na grupy (uprawnienia) 

Możliwości eManagera 



 przechowywanie wszystkich istotnych informacji, 
dokumentów w jednym miejscu 

Możliwości eManagera 



 tworzenie bazy informacji o swoich klientach i ich 
firmach 

 

Możliwości eManagera 



 porządkowanie zadań projektu według poszczególnych 
etapów lub wersji 

 

Możliwości eManagera 



 zarządzanie uczestnikami projektu 
 

Możliwości eManagera 



 informowanie mailem członków projektu  
o aktualnych zadaniach i pracach bieżących 

 

Możliwości eManagera 



 informacje o aktywności użytkowników 
 

Możliwości eManagera 



umożliwianie dostępu dla swoich klientów 

Możliwości eManagera 



możliwość prowadzenia dyskusji o zadaniach 

Możliwości eManagera 



kalendarz z zaznaczonymi zadaniami i wydarzeniami 

Możliwości eManagera 



kalendarz - rezerwacja zasobów 

Możliwości eManagera 



• stan zaawansowania projektu 
 

• szczegółowe raporty dotyczące pracy użytkowników 
 

• rozliczanie kosztów projektów (czasochłonność) 

Raportowanie 



Raportowanie 



Raportowanie 

wykresy Gantta 



 
• kontrola finansów 

 

• monitoring kosztów na poziomie zadań 
 

• kontrola stanu zaawansowania projektu 
 

• monitoring zadań 

Mechanizmy kontroli 



Korzyści 
 

• podniesienie konkurencyjności poprzez sprawną 
realizację poszczególnych zleceń 
  
• ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji 
 
• eliminacja błędów wynikających z chaosu 
organizacyjnego poprzez uporządkowanie projektów i 
zadań 

 

 
 



Korzyści 
 

• optymalizacja przepływu informacji  
 
• uproszczona komunikacja w organizacji  
 
• informacje o nowych zadaniach, aktualnych 
pracach, bieżących działaniach, skierowane do 
wszystkich członków grupy 

 



Korzyści 
 
 

• wysoka elastyczność w dostosowaniu pulpitu 
startowego do wymagań użytkownika 
 
• usystematyzowanie i lepsza organizacja pracy 
 
• poprawa wydajności pracy 



Korzyści 
 
 

• zwiększenie satysfakcji klienta – zadania 
realizowane zgodnie z terminami, bez opóźnień 
 
• wzrost motywacji użytkowników 
 
• zwiększenie jakości obsługi 

 
 
 

 
 



  
 Adres: http://demo.emanager.mbnet.pl 

Login: demo@mbnet.pl 
Hasło: demo 

 

 

eManager - Demo 

http://demo.emanager.mbnet.pl/
mailto:demo@emanager.mbnet.pl


  
• aplikacja jest rozwijana i rozbudowywana 

 
• możliwość stworzenia własnej szaty graficznej oraz 

dostosowania aplikacji do wymagań konkretnego 
klienta 

 

Aplikacja szyta na miarę 



 
 
 

 

 

MIKROBIT Sp. z o.o. od 1989 roku 

20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 39, tel. 81 528 03 51-53,  

fax 81 536 90 18 

 

Oddział Zamość 

22-400 Zamość, ul. Kilińskiego 66, tel./fax 84 639 18 53 

 

IT@MIKROBIT.PL 

mailto:ACZ@MIKROBIT.PL

