Quinno – innowacyjne spojrzenie na software
Czy tego poszukuję? Jak to działa? Co to jest?
Platforma aplikacji webowych Quinno (PAQ) to fundament branżowych,
specjalizowanych aplikacji dla zarządzania siecią partnerów, siecią
podmiotów usługowych, siecią wypożyczalni czy serwisów. Obecnie
oferujemy trzy platformy aplikacji webowych: Rental (wynajem sprzętu),
Project (zarządzanie projektami) oraz Rodo (zarządzanie rejestrami danych
osobowych).
Quinno Rental ma dla ULISSES Software i naszych użytkowników
szczególne znaczenie. Oprogramowanie dla branży wynajmu tworzymy od
2005 r. i z tego powodu dajemy użytkownikom bezcenną rzecz – sumę
doświadczeń z wielu wdrożeń (ponad 150).
Obecnie z Quinno Rental korzystają wypożyczalnie sprzętu budowlanego
(maszyny i narzędzia), sprzętu eventowego (imprezy), rusztowań i
szalunków, sprzętu rehabilitacyjnego, wypożyczalnie samochodów, itp.
Jeżeli masz wypożyczalnię lub sieć oddziałów – wykorzystaj dostęp do
aplikacji Quinno Rental.
Jeżeli tworzysz sieć wypożyczalni z niezależnych podmiotów lub partnerów,
to lepsza będzie cała platforma aplikacji webowych Quinno Rental (PAQ).
Centrala przydziela i aktywuje podmioty korzystające z aplikacji i ona ustala
zakres, zasady i procedury.

Wszystkie aplikacje Quinno mają wbudowane dodatkowe funkcje i moduły:
Magazyn, Kasa, CRM, Komunikator, Harmonogram, itd.
Quinno Project to prosty system zarządzania projektami. Może być
dostępny jako moduł we wszystkich aplikacjach Quinno. Użytkownicy
najchętniej integrują go z modułem CRM i kontrolą pracy handlowców i
konsultantów.
Jeżeli chcesz zarządzać projektami w ramach jednej firmy – wykorzystaj
dostęp do aplikacji Quinno Project.
Jeżeli chcesz zarządzać projektami w sieci niezależnych podmiotów lub
partnerów, to lepsza będzie cała platforma aplikacji webowych Quinno
Project (PAQ). Centrala przydziela i aktywuje podmioty korzystające z
aplikacji i ona ustala zakres, zasady i procedury.
Quinno RODO to aplikacja wspierająca zarządzanie danymi osobowymi w
jednym lub wielu podmiotach. Zgodna z bieżącymi przepisami i
procedurami. Oferuje poziom Administratora oraz Procesora.
Jeżeli chcesz zarządzać danymi osobowymi z poziomu jednej firmy –
wykorzystaj dostęp do aplikacji Quinno RODO.
Jeżeli chcesz zarządzać danymi osobowymi w sieci niezależnych
podmiotów lub partnerów, to lepsza będzie cała platforma aplikacji
webowych Quinno RODO (PAQ). Centrala przydziela i aktywuje podmioty
korzystające z aplikacji i ona ustala zakres, zasady i procedury.

Platforma Aplikacji Webowych Quinno – PAQ
Czy tego poszukuję? Jak to działa? Co to jest?

Platforma PAQ to narzędzie dla
centrali udostępniającej aplikacje
webowe dla podmiotów czy
partnerów w sieci. Kluczowe funkcje:
1. Harmonogram - planowanie i
kontrola realizacji
2. Dostawcy – podmioty w sieci
3. Uprawnienia
4. Zestawienia – system analiz i
raportowania

Systematycznie ulepszamy i dodajemy do Quinno nowe funkcjonalności. Zasady
utrzymania, serwisu i rozwoju programu reguluje umowa USR

Wykaz Dostawców (*) zawiera
wszystkie dane o podmiotach sieci,
np. wypożyczalni, serwisów czy
innych. Centrala dodaje Dostawców,
udostępnia aplikację webową i
definiuje zasady korzystania. Np.
zakres usług, ceny czy wykaz sprzętu.
(*) Dostawcy usług – nazwa ta
określa podmioty sieci na platformie
PAQ. Zazwyczaj są to firmy usługowo
– handlowe korzystające z aplikacji
webowej Quinno udostępnionej
przez Centralę.

Quinno Rental
Czy tego poszukuję? Jak to działa? Co to jest?

Quinno Rental to m.in. system do
zarządzania wypożyczalnią. Pulpit
startowy ułatwia szybki dostęp do
najczęściej używanych wykazów i
rejestrów:
A - harmonogram wynajmu i
rezerwacji
B - wykaz maszyn (sprzętu)
C - fakturowanie automatyczne
Ważnym elementem jest moduł
rezerwacji sprzętu on-line (RSO)
zintegrowany w 100% z systemem
dla wypożyczalni (szczegóły poniżej)

Menu aplikacji umożliwia dostęp do
wszystkich wykazów, rejestrów i
słowników. Administrator systemu
definiuje użytkowników (loginy),
przydziela im pulpity startowe,
edytuje dane użytkownika aplikacji,
itp. Kilkupoziomowy system
uprawnień zapewnia kontrolę nad
dostępem do danych

Najbliższe plany? Rozwój modułów rezerwacji i wynajmu sprzętu on-line. Z
wyborem terminu i usług dodatkowych, z wyborem sprzętu fizycznego (rezerwuj i
zapłać) lub sprzętu wirtualnego (rezerwuj)

Najczęściej używanym w wynajmie
widokiem jest harmonogram
wynajmu i rezerwacji (HWR). Obok
na przykładowym screenie widzimy
wykaz sprzętu (A) i różne przypadki:
- sprzęt zwrócony (1)
- rezerwacja zatwierdzona (2)
- rezerwacja niezatwierdzona (3)
- wynajem zafakturowany (4)

Rezerwacja sprzętu on-line (RSO) to
moduł zintegrowany w 100% z
aplikacją dla wypożyczalni Quinno
Rental. Zaprojektowane przez
ULISSES Software rozwiązanie
zakłada, ze fundamentem systemu
jest wypożyczalnia, a nakładka
webowa RSO jest jego elementem.
Procedura rezerwacji podstawowa
zakłada 3 kroki:
- wybierz kategorię sprzętu (1)
- podaj okres rezerwacji (2)
- wybierz konkretny sprzęt (3)
podaj swoje dane i rezerwuj. Taka
rezerwacja pojawi się w Rejestrze
Rezerwacji w wypożyczalni.
Procedura pełna dodatkowo
umożliwia dokonanie szybkiej
płatności on-line

W biznesie wynajmu sprzętu bardzo
ważnym elementem programu są
różne terminarze do planowania
rezerwacji, wydań i zwrotów sprzętu.
Dotyczy to także usług sprzętem z
operatorem. Quinno Rental oferuje
kilka rodzajów harmonogramów.
Tutaj pokazano planowanie usług
sprzętem (1) w jednym dniu (2)

Moduł Serwis sprzętu (opcjonalny)
jest zintegrowany z modułem
wynajmowym.
Tutaj przykładowy szablon
harmonogramu pokazuje sprzęt (1)
dla którego zaplanowano zlecenia
serwisowe w wybranym miesiącu
(2).

Quinno Project
Czy tego poszukuję? Jak to działa? Co to jest?
Program Quinno Project to prosta
aplikacja do zarządzania projektami,
może być też modułem dodatkowym
w Quinno Rental, czy RODO.
Przykładowy pulpit startowy ułatwia
szybki dostęp do kluczowych
terminarzy, rejestrów i tabel. Można
też pokazać zespół ludzi
uczestniczących w projekcie.
Quinno Project można dostosować
do różnych metodologii zarządzania
projektami. Tutaj przykład
stosowania metodologii Scrum wg
koncepcji Agile (zwinne zarządzania)

Projekt to terminy, ludzie i zasoby.
Podstawowy szablon danych o
projekcie zawiera numer i datę (1),
etap realizacji (2), dane o kluczowym
kontrahencie (3) i krótkie opisy oraz
adresy.
W dalszej części (prawy screen)
dane o zespole (A), o
podwykonawcach (B), Zdarzeniach
(C) – spotkania, ustalenia, itp. oraz
dokumenty związane z tym
projektem (D)

Harmonogram projektów (A) można oglądać z różną dokładnością: dzień (1), tydzień pełny (2), tydzień roboczy
(3), miesiąc (4) i rok (5).

Quinno RODO
Czy tego poszukuję? Jak to działa? Co to jest?

Quinno RODO to aplikacja do
zarządzania danymi osobowymi wg
wytycznych UE. Przykładowy pulpit
startowy ułatwia dostęp do
kluczowych rejestrów i tabel

Aplikacja może być przydatna dla Administratora danych osobowych. W
kolejnych rejestrach można prowadzić elektroniczną ewidencję.
1. Rejestr zgód na przetwarzania
2. Rejestr upoważnień
3. Rejestr czynności
4. Rejestr wniosków
5. Rejestr incydentów
Jest możliwość dodanie kolejnych rejestrów.

Aplikacja ma też wersję dla Procesora danych osobowych. W kolejnych
rejestrach, typowych dla obowiązków Procesora, można prowadzić
elektroniczną ewidencję.
1. Rejestr umów powierzenia
2. Rejestr zgód na podpowierzenie
3. Rejestr zgód na cele
4. Rejestr upoważnień
5. Rejestr czynności
6. Rejestr wniosków administratora
7. Rejestr usuniętych danych
Aplikacja Quinno RODO zawiera niezbędne katalogi: bazy danych,
kontrahenci, kategorie danych osobowych
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