
John Smith 

Bratislava, Slovakia

Sygic Job Dispatch
Jednoduché riešenie pre monitorovanie mobilných pracovníkov.

A máte všetko pod kontrolou.

30 dní
zadarmo

Zefektívňuje pracovné procesy, zjednodušuje plánovanie a urýchľuje 
komunikáciu. Vďaka monitorovaciemu systému ponúka súhrnný 

prehľad o aktuálnom stave úloh a pozíciách mobilných pracovníkov.

Registrujte sa zadarmo!

alebo navštívte stránku sygic.com/jobdispatch

Znižuje náklady               Šetrí čas               Zvyšuje efektivitu 

http://www.sygic.com/jobdispatch
http://jobdispatch.sygic.com/Account/Registration


jednoduché zadávanie úloh 
priamo do mobilnej aplikácie

pohodlné dispečovanie 
z internetového prehliadača

sledovanie polohy 
zamestnancov 
v reálnom čase

report a históriu všetkých 
úloh a navštívených miest 

overenie stavu úloh 
prostredníctvom fotografie

posielanie neobmedzených 
interných správ a upozornenie 
o meškaní

neobmedzený počet úloh 
a používateľov

integráciu so Sygic navigáciou 
a Google mapami

Služba Sygic Job Dispatch ponúka:

Inštalácia iba v troch krokoch:

For more info visit sygic.com/jobdispatch

Job Dispatch

Create new job

Pick up broken phone

Repair washmachine

Electrician job

Sygic Job Dispatch

Install Add to Wishlist

(      42)

Register

1. Vytvorte 
konto pre dispečera

2. Nainštalujte aplikáciu 
pre mobilného pracovníka

3. Systém je pripravený na 
používanie. Môžete začať

http://www.sygic.com/jobdispatch
http://www.sygic.com/jobdispatch
http://jobdispatch.sygic.com/Account/Registration
https://play.google.com/store/apps/details?id=jdc.client.apk


Ako Job Dispatch pomáha firmám s obchodnými zástupcami? 
Spoločnosť EasyDESIGN sa zaoberá predajom grafického softvéru. Obchodníci 

si plánujú stretnutia s potenciálnymi zákazníkmi, aby im ho mohli odprezentovať. 
Výkonný riaditeľ potreboval zistiť, či jeho predajcovia navštevujú všetkých pridelených 

klientov a ako využívajú firemné vozidlá. Preto začal používať Sygic Job Dispatch.  

1. Tím predajcov má pridelené vybrané 
teritórium. Úlohou každého člena tímu 
je navštíviť 20 zákazníkov v priebehu 
týždňa a ponúknuť im produkt.   

3. Teraz má manažér prehľad o pohybe 
obchodníkov vďaka aplikácii Job Dispatch 
v ich smartfónoch. Obchodníci môžu 
priamo na mieste označiť svoju lokáciu, 
poslať informáciu o príchode 
k zákazníkovi i priebehu stretnutia.  

2. Keďže sú pracovníci mobilní 
a navštevujú rôzne miesta, zodpovedný 
manažér potrebuje byť informovaný o 
priebehu ich práce a využívaní firemného 
vozidla. Riešením je Job Dispatch. 

 



Sygic Job Dispatch poskytuje flexibilné riešenia pre rôzne 
odvetvia a ponúka možnosť prispôsobenia podľa 

individuálnych požiadaviek. 
Pre viac informácií sygic.com/jobdispatch 

6. Vďaka jednoduchému a intuitívnemu
riešeniu, ktoré využíva signál 
pracovného telefónu, firma ušetrí 
aj na inštalácii drahých GPS 
zariadení do auta.

4. Manažment tak má všetko 
pod kontrolou a vie o aktuálnych 
činnostiach, prejdených cestách, 
úlohách a stretnutiach svojich 
mobilných zamestnancov.

5. Zároveň majú k dispozícii kompletný
report  a históriu všetkých úloh. Mapa 
prejdených trás pomáha zistiť, či sú 
firemné autá efektívne využívané.

http://www.sygic.com/jobdispatch

