
Komentář k aplikaci

1)  Navíc odesílání testovacích e-mailů 
sám sobě

2)  Docházkový systém – evidence pří-
chodů, obědů a dochodů z práce. 
Statistiky vyfakturovaného času 
a stráveného času v práci.

3)  Nefunguje propojení skladových 
zásob a zboží.

4)  Aplikace i na iOS.
5)  Expanze do zahraničí

1)  Zobrazení souboru v diskuzi
2)  Synchronizace Google a Outlook 

kalendáře – funguje jen jednosměr-
ně (z Freela do kalendáře).

3)  Super chat s podporou – rychlé 
reakce, vyřešení problému kdykoliv

4)  Aplikace i na iOS
5)  jednoduché vyhledávání čehokoliv 

v systému
6)  zasílání přepisu konverzace s pod-

porou.

1)  Připomínání narozenin klientů/zá-
kazníků/kolegů, apod.

2)  Možnost otevřít si vše na liště 
(kalendář, úkoly, obchody, výkazy 
a u každého mít něco rozpracova-
ného a vrátit se k tomu kdykoliv).

3)  Reporty/výkazy ve formě grafů – 
velký výběr, jednoduché a hezké 
zobrazení.

4)  Vlastní organizace na nástěnce. Lze 
na míru si nastavit, co chci vidět 
a co ne.

5)  Funkce e-mailové asistentky
6)  Integrace s iDokladem
7)  Propojení vazeb mezi klienty

1)  Udělování práv uživatelům.
2)  Sedování vytíženosti týmu.
3)  Ekonomika týmu – přináší zaměst-

nanec peníze/stojí nás peníze.
4)  Organizace vlastní nástěnky.
5)  Synchonizace integromat pro EET 

i Gmail

1)  Hledání napříč celým systémem.
2)  Sloučení duplikátů v rámci kontaktů
3)  Synchonizace s Fakturoidem nebo 

iDokladem nebo SuperFaktura 
i FAPI

4)  Synchonizace se Smartemailing
5)  Synchronizace s Google kalendá-

řem pomocí přesměrování.
6)  Seznamy pro tvoření seznamů 

z kontaktů, tzv. vytvoření například 
určité databáze spadající do jedné 
kategorie.

1)  To-Do list na dosah
2)  Kontakty propojené s projekty
3)  Docházkový systém
4)  Vlastní nastavení vzhledu (přidat 

logo, upravit barvy, apod.)
5)  Kanban, scrum, backlogy a sprinty, 

agilní reporty

1)  Vícedenní události se zobrazí jen na 
jeden den v náhledu (pro zjištění 
více dní je třeba rozkliknout úkol 
v kalendáři)

2)  Dostupné i na iOS
3)  Ganttův diagram k projektům.
4)  Pipeline úkolů k jednotlivým pro-

jektům.
5)  Možnost přizvání zákazníka, aby 

zadával úkoly (lze určit projekty, 
které uvidí).

Komentář k onboardingu 30 denní testovací verze jakéhokoliv 
balíčku

50% sleva pro začínající podnikatele 
na jakýkoliv balíček
Zkušební verze na 14 dní zdarma
Nabídka zdarma webinářů k zaškolení
Telefonický kontakt k onboardingu 
cca po 2–3 dnech.

30 denní zkušební verze (zaškole-
ní a onboarding dále probíhá díky 
tutorial videím) - Sympatické, nikdo 
nevolá, jen se nabídne návrh na 
shlédnutí videa jednou za čas v CRM 
a člověk se může podívat. Videa jsou 
krátka, srozumitelná, výstižná.

Zkušební verze na 30 dní zdarma + 
nabídka online zaškolení (nikdo nevo-
lá na onboarding).

Zkušební verze na 30 dní zdarma, 
Rychlý onboard call. Školení zdarma. Zkušební verze na 30 dní zdarma Zkušební verze na 14 dní zdarma

Poznámka k ceně
Cena téměř poloviční oproti Lamaelu, 
funkce jsou též stáhnuté na zhruba 
polovinu, ne-li míň

Chybí evidence obchodů, nákupu 
a prodejů – jinak užitečný nástroj na 
evidenci projektů a komunikaci v rám-
ci týmu. Za uvedenou cenu se vyplatí

Cena odpovídá funkčnosti a možnos-
tem v systému.

Za uvedenou cenu dodává Caflou 
super službu s funkcemi, které se 
opravdu reálně využijí.

Za uvedenou cenu nenabízí mnoho 
služeb, záleží ale na tom, co se od 
aplikace čeká a na co je potřeba.

Chybí evidence obchodů, nákupu 
a prodejů – jinak užitečný nástroj na 
evidenci projektů a komunikaci v rám-
ci týmu. Za uvedenou cenu se vyplatí

Za uvedenou cenu je poskytováno 
minimum funkcí.

Další poznámky

Umím se představit užití pro velmi 
malý e-shop či obchod k evidenci zbo-
ží, faktur, docházky a práce v rámci 
administrativy a zákaznické podpory, 
ale pro větší objem práce a zboží 
je aplikace nepřehledná a zaostalá. 
Střídání českého a slovenského jazyka 
v rámci i jedné věty je neprofesionální 
a matoucí.

Nejedná se vyloženě o CRM systém – 
spíše eviduje práci na jednotlivých 
projektech, ale ne na obchodech. 
Využitelná na interní projekty nebo 
na dlouhotrvajících projektech, které 
jsou víceménně jednotvárné. Vytváří 
se To-Do listy, které dají opakovat 
na denní bázi a hlídá se budget na 
projektech.

Zaměření spíše na obchodní případy 
než na práci na jednotlivých úkolech – 
skvělý program pro obchody, které 
jsou zpracovávány v rámci týmu či pro 
databázi klientů – ovšem velmi po-
drobnou. Co se týče jednotlvců, chybí 
funkce vykazování času, přehlednější 
osobní agendy a práce na úkolech 
jako takových.

Aplikace rovna Lamaelu, parádní 
grafy na cash-flow a hlídání splatnos-
tí. Super kalendář, přehled vždy ve 
všem, jednoduché upravování práv 
všech uživatelů – perfektní sledování 
vytíženosti týmu.

Aplikace je vyloženě CRM systém pro 
databázi kontaktů dobře se udržují 
všechny kontakty/zákaznící pohroma-
dě – třídí je do různých seznamů dle 
parametrů, apod.

Aplikace jen na řízení projektů – ostat-
ní funkce buď chybí, nebo jsou hodně 
oškubány. Přehledné z hlediska 
dlouhodobých projektů – přehlednost 
dalších kroků a již splněných úkolů. 
Přehledná super docházka, která 
eviduje i práci na HO.

V podstatě se jedná jen o jednoduché 
řízení projektu pomocí pipeline a při-
řezní úkolů (žádná fakturace, žádné 
obchody, komunikace týmová, apod.).

Dashboard projektů přehledně na jedné stránce

Rozdělení úkolů – na projektu pracuje více lidí, každý má úkol

Budget na projekt

Vykazování práce

Hodinová sazba

Snadná fakturace – jedním klikem

Agenda projektu – úkoly, aktivity a e-maily přímo na kartě projektu

Přílohy k projektu

Teamová komunikace v rámci projektu

Workflow nad projekty – vlastní stavy

Barevné štítkování

Šablony projektů

Kanban board přehledně ve sloupcích

Ganttův diagram

Vlastní úkoly – organizace osobní agendy

Delegování úkolů v týmu i mimo tým

Workflow nad úkoly s hlídáním lhůty pro vyřízení daného stavu

Zvukové poznámky

Upozornění na úkoly

Týmová spolupráce

Týmová komunikace nad úkoly, chat na kartě úkolu

Upomínky na termíny

Časové odhady

Vykazování času

Podúkoly pod hlavním úkolem

Rychlé vykazování jedním kliknutím

Práce na projektu – našeptávání

Vykazování práce přímo na klienty i bez vazby na projekt

Měření času probíhající práce

Hodinové sazby práce

Workflow práce – aktivity mají vlastní stavy, které definujete

Fakturace práce, hromadná fakturace, automatická fakturace

Vyhodnocování efektivity práce

Zobrazení vykázané práce v časové ose

Osobní agenda + teamový kalendář

Synchronizace s Gmail, Outlook

Úkoly v kalendáři – odškrtávání splněných, vykazování času

Zvukové záznamy z jednání, apod.

Barevné označení událostí

Workflow

Vícedenní události

Propojení na kontakty a projekty

Pipeline příležitostí dle definovaných stavů

Měsíční přehledy, Celková hodnota obchodů za měsíc

Prioritizace pomocí barevných štítků

Přehled aktivit a akcí v rámci projektu

Nastavení lhůt pro stavy a notifikace jejich uplynutí

Agenda nad případem, vložení souborů

Interní chat

Konverze na projekt

Nákupní objednávky

Vystavení platevních příkazů

Párování plateb

Šablony dokumentů

Schvalování faktur, upozornění na prodlení

Export a import dokumentů

Zboží a služby (katalog a popisem deatilu zboží)

Rozlišení kategorie zboží

EAN a čárové kódy

Pokladny a účty

Nákupní ceny

Kusová evidence

Evidence zápůjček

Fulltextové hledání

Cloudové úložiště

Webové rozhraní – vždy k dispozici na webu i telefonu

Náhledy souborů, popis souborů, štítky u souborů

Hromadné úpravy

Vyhledávání v souborech

Soukromé soubory

Odesílání souborů – přímo z cloudu e-mailem

Sdílení odkazem

Teamová komunikace, diskuzní skupiny

Osobní zprávy

Chat na projektu

Notifikace na zprávy, upozornění na e-mail

Označení kolegy

Organizace do vláken

Status (online/offline)

Hledání dle kontextu

Integrace s CRM

Propojení s projekty, párování na kontakty a projekty

Synchonizace – Gmail a Outlook přes SMTP a IMAP

Přílohy z cloudu, odkazem

Filtrování pošty

Vlastní podpis

Z došelého e-mailu lze vytvořit úkol

Kartičky post-it – barevné značení, formátovaný text, vložení aktivních odkazů

Možnost soukromé poznámky

Poznámky k projektu (komentáře u poznámek, obrázky k poznámkám, zvukové poznámky)

Sdílení poznámek

Vyhledávání v poznámkách

Responzivní web - mobil i web

Kompatibilita – Chrome, Safari, Firefox, Edge, Internet Explorer

Přímé volání, přímé psaní SMS a odesílání e-mailů

Ovládání gesty

Android aplikace

Hromadná rozesílka na nástěnce – informace pro všechny v týmu

Notifikace

Galerie fotek

Přehled nabídek

Přehled objednávek

Vystavení dodacích listů

Online fakturace (zálohové faktury, pravidelné faktury, automatická fakturace, úhrady fakktur + částěčné úhrady)

Cizí měny

Vystavení prodejek

EET pokladna

Evidence směn

Přehled pohledávek

Elektronické vizitky

Barevné značení, termíny u kontaktů

Doplňování adres – IČO a DIČ se doplňuje podle ARESu

Třídění dle stavu, zájmu

Volání kontaktu z telefonu nebo odeslání mailu

Agenda ke kontaktu – přílohy, scany vizitek, apod.

Projekty

Správa úkolů

Vykazování času

Práce s kalendářem

Řízení obchodních případů

Nákup

Seznamy

Práce se soubory

Chat

E-maily

Poznámky

Mobilita

Nástěnka

Prodej

Práce s kontakty

Ceník balíčků

Lite 290 Kč/měsíc a uživatele
Premium 490 Kč/měsíc a uživatele

Business NYNÍ 790 Kč/měsíc 
a uživatele (jinak 990 Kč)

Flexii 0 Kč/měsíc a uživatel
CRM 229 Kč (účtované ročně)/ 

269 Kč (účtované měsíčně)/měsíc 
a uživatel

Premium 390 Kč (účtované ročně)/ 
459 Kč (účtované měsíčně)/měsíc 

a uživatel
Enterprise – Individuální cena

Free 0 Kč/měsíc (2 aktivní projekty, 
2 přizvaní uživatelé, 222 MB na data)

Freelance 590 Kč/měsíc 
(20 aktivních projektů, neomezeně 

uživatelů, 10 GB na data, API)
Team 990 Kč/měsíc (50 aktivních 

projektů, neomezeně uživatelů, 30 GB 
na data, Projekťák & Správce, API)

Business 2 900 Kč/měsíc 
(neomezeně projektů, neomezeně 

uživatelů, 100 GB na data, 
Projekťák & Správce, API)

Jednotná cena 500 Kč 
/uživatel/měsíc

Kapr 141–250 Kč/měsíc/uživatel 
(dle počtu uživatelů) – neomezeně 

objektů, 5 vzorů opakování, 
1 párování s bankou, 3 procesy 

automatizace, 3 pravidla pro platby, 
10 položek na ceník, 25 GB na 

soubory, API 100 dotaů na měsíc, 
30 min konzultace do startu

Delfín 181–350 Kč/měsíc/uživatel 
(dle počtu uživatelů) – vzory, 

banky, procesy, pravidla, objekty 
neomezeně, soubory 400 GB, API 
200 000 dotazů měsíčně, startovní 

konzultace 30 min

Mini 9 900 Kč/rok – 5 uživatelů, 
5000 kontaktů, 6 e-mailových účtů
Midi 19 900 Kč/rok – 15 uživatelů, 
10 000 kontaktů, 17 e-mailových 

účtů
Maxi 29 900 Kč/rok – 35 uživatelů, 
15 000 kontaktů, 40 e-mailových 

účtů

Essentials 149 Kč/uživatel/měsíc – 
roční platba

Business 299 Kč/uživatel/měsíc – 
roční platba

Platform 499 Kč/uživatel/měsíc – 
roční platba

Pro Dva 390 Kč/měsíc
Start 1 190 Kč/měsíc (5 uživatelů)

Standard 2 390 Kč/měsíc 
(12 uživatelů)

Vyšší balíčky: 20 uživatelů – 3 120 Kč/
měsíc, 30 uživatelů – 4 490 Kč/měsíc, 

40 uživatelů – 5 750 Kč/měsíc, 50 
uživatelů – 6 890 Kč/měsíc

Srovnávaná verze Business Premium Business Jednotná cena Delfín Maxi Platform Standard

Cena srovnávané verze
NYNÍ 790 Kč 

/měsíc a uživatele  
(jinak 990 Kč)

390 Kč (účtované ročně)  
459 Kč (účtované měsíčně)  

/měsíc a uživatel

2 900 Kč/měsíc  
(neomezeně projektů, neome-
zeně uživatelů, 100 GB na data, 

Projekťák & Správce, API)

500 Kč/uživatel/měsíc 181–350 Kč/měsíc/uživatel 
(dle počtu uživatelů) 29 900 Kč/rok 499 Kč/uživatel/měsíc  

(roční platba) 2 390 Kč/měsíc

Odkaz https://www.lamael.cz/cenik/

Lite 290 Kč/měsíc a uživatele
Premium 490 Kč/měsíc a uživatele

Business NYNÍ 790 Kč/měsíc 
a uživatele (jinak 990 Kč)

Business

NYNÍ 790 Kč 
/měsíc a uživatele  

(jinak 990 Kč)

LAMAEL FLOWII FREELO RAYNET CAFLOU ANABIX EASY PROJECT PROJEKTOVE.CZ

https://www.lamael.cz/cenik/
https://www.flowii.com/cz/cenik
https://www.freelo.cz/cs/cenik
https://raynet.cz/cena/
https://www.caflou.cz/kolik-caflou-stoji
https://www.anabix.cz/pricing/
https://www.easyproject.cz/ceny/ceny-a-nakup
https://www.projektove.cz/cenik

