
Technologická pruÏnost

■ Díky architektufie klient/server
a databázovému fie‰ení Adaptive Server
Anywhere spoleãnosti Sybase nevyÏaduje
v men‰ích firmách nákladnou technologii,
na druhé stranû spolehlivû funguje
i na serverech vût‰ích spoleãností. 

■ Informaãní systém WinFAS lze provozovat
na lokálním poãítaãi, lokální síti (LAN)
nebo prostfiednictvím terminálového
pfiipojení.

UÏivatelská nastavení
(pfiizpÛsobitelnost)

■ UÏivatelské prostfiedí lze pfiizpÛsobit
nastavením ‰ablon, maker a fiídících
ãíselníkÛ tak, aby pofiízení dat probíhalo
efektivnû a bez chyb.

■ Základní nastavení ‰ablon patfií
k implementaãní ãásti dodávky IS WinFAS,
ale uÏivatel je mÛÏe kdykoliv zmûnit podle
sv˘ch aktuálních potfieb.

■ V‰echna provedená nastavení je moÏné
uloÏit pro opûtovné pouÏití.

■ Díky provázanosti modulÛ lze editovat
ãíselníky pfiímo pfii pofiizování dokladÛ.

Sestavy (reporting, exporty)

■ V‰echna data lze prohlíÏet, tisknout
a exportovat do formátÛ pro Office
(XLS, DOC, CSV), databáze (dBase)
a dal‰í aplikace.

■ Sestavy je moÏné uloÏit nebo odeslat
e-mailem ve formátu PDF, EDI.

■ Jedineãná technologie IQ-sestavy nabízí
rychlé vytvofiení jak˘chkoliv dotazÛ nad daty
vãetnû náhledu, tisku atd.

■ ManaÏersky zajímavou formou prezentace
je multidimenzionální prohlíÏeã dat
(OLAP) - „ManaÏerská kostka”.

Cena a licencování

■ Licencování produktu je fie‰eno formou
pronájmu.

■ V˘‰e pronájmu je smluvní dle pouÏívan˘ch
modulÛ a poãtu poãítaãÛ.

■ V˘hodou tohoto modelu jsou minimální
poãáteãní v˘daje.

■ Bezplatné aktualizace jsou zahrnuty
v cenû pronájmu.

Bezpeãnost

■ Program je zabezpeãen pfiístupov˘mi právy
na úrovni jednotliv˘ch aplikací, funkcí i dat.

■ V archivovan˘ch datech jsou zachována
pfiístupová práva, takÏe jsou data chránûna,
i kdyÏ jsou pfiemístûna jinam.

■ Správnost pofiízen˘ch dat zaji‰Èují
programové i uÏivatelsky
definovatelné kontroly.

·kolení a podpora

■ Souãástí dodávky systému je za‰kolení
uÏivatelÛ.

■ Nabízíme zdokonalovací ‰kolení
pro stávající uÏivatele.

■ ·kolení je moÏné absolvovat v na‰í
poãítaãové uãebnû nebo pfiímo u zákazníka.

■ Poskytujeme podporu pomocí e-mailu,
telefonicky, osobní konzultací
nebo vzdálen˘m pfiístupem pfies internet.

■ K dispozici je nápovûda k programu,
metodické a v˘ukové materiály na internetu
a distribuãní protokoly s popisem zmûn
v aktualizacích.

Hardware a software

■ Minimální doporuãená konfigurace:

Lokální poãítaã nebo stanice

Procesor 1 GHz, 256 MB RAM
400 MB na disku
Rozli‰ení 1024x768 (min. 800x600)
Operaãní systém 2000, XP a vy‰‰í

Databázov˘ server

Procesor 1,4 GHz, 512 MB RAM
600 MB na disku, CD-RW
Operaãní systém Linux, Windows 2000,
XP, NT a vy‰‰í
Podpora víceprocesorov˘ch serverÛ
Nároky na server se zvy‰ují
s poãtem pfiipojen˘ch stanic

informaãní systém pro firmy, které chtûjí rÛst ...

■ Informaãní systém WinFAS je vhodn˘ pro firmy, které chtûjí mít své podnikání
více pod kontrolou (informaãní rozvoj), ekonomicky rÛst, vstupovat
do dal‰ích oblastí podnikání ãi zavádût nové podnikatelské procesy.

■ Spoleãnost Organizaãní kanceláfi, s.r.o. má pfies dvacet let zku‰eností
s v˘vojem informaãních systémÛ. Mezi její klienty patfií obchodní spoleãnosti,
v˘robní, zemûdûlské i stavební podniky, úãetní firmy, autosalony a podobnû. 
Zábûr IS WinFAS je díky tomu ‰irok˘, takÏe vyhoví vût‰inû poÏadavkÛ klientÛ. 
Speciální poÏadavky je moÏné po dohodû doplnit. 

■ Informaãní systém WinFAS je modulární systém, takÏe jeho komplexnost
nezatûÏuje ty uÏivatele, ktefií se rozhodnou vyuÏívat jen ãást jeho funkcí.
Ani vûcnû, ani finanãnû. Na druhé stranû jsou pouÏívané moduly
navzájem provázány a spolupracují podle zásady "nic nepofiizovat dvakrát".
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Fakturace (Obchodník)

■ Fakturovat lze pomocí dodávek
(faktura je vytvofiena z nûkolika samostatnû
vznikl˘ch dodávek).

■ Faktury ãi fakturaãní dodávky vznikají
i v jin˘ch modulech
(V˘roba, Penále, ...).

■ Podle poÏadavkÛ zákazníka lze vytvofiit
import faktur v rÛzn˘ch formátech
a strukturách XML.

■ Pravidelnû vystavované faktury
lze generovat pomocí Periodické fakturace.
Tyto faktury mohou b˘t i závazkové
(uÏiteãné pfii pravideln˘ch platbách).

■ Fakturovat je moÏné v cizí mûnû.

■ PoloÏky lze pfiedkontovat pro následné
automatické zúãtování.

■ Lze vystavit pohledávku za dodavatele. 
Toho vyuÏívají podniky vykupující
zemûdûlské produkty (mlékárny, v˘kup obilí).

Finanãní modul

■ Pfiijaté a vydané faktury, dobropisy
a vrubopisy, úhrady zálohou, pokladnou,
bankou, zápoãtem, ... .

■ Pracuje s cizí mûnou, podporuje více
kurzÛ, moÏnost aktualizace kurzovního
lístku z internetu.

■ Jednoznaãná identifikace úhrad
(napfi. ãásteãné úhrady, splátky).

■ Doklady mohou b˘t hrazeny rÛzn˘mi
zpÛsoby ihned pfii jejich zápisu do systému.

■ Pfii pouÏití zálohy je kontrolováno správné
pouÏití daÀov˘ch dokladÛ z plateb.

■ Zálohu lze pouÏít k úhradû více faktur
aÏ do vyãerpání její v˘‰e.

■ Vzájemnû lze zapoãítat pohledávky
i více subjektÛ.

■ Internetové bankovnictví.
Zpracování bankovních
v˘pisÛ (párování) lze zautomatizovat.

■ Dal‰í moÏnosti: úhrady dokladÛ se skontem,
úhrada avízem, smûnkou, souhrnn˘ pfiíkaz
k úhradû pro âeskou spofiitelnu
(vhodn˘ pro diskrétní pfievod mezd).

■ Saldo je oddûlené od zaúãtování dokladÛ
(finanãní modul pracuje i s nezaúãtovan˘mi
doklady).

Úãetnictví

■ Doklady lze zúãtovat ihned pfii zápisu
nebo dodateãnû.

■ Je moÏné úãtovat na neomezen˘ poãet
druhÛ kalkulaãních klíãÛ a pouÏívat
hierarchick˘ systém zakázek (subzakázky).

■ Úãtování naturálních ukazatelÛ (úãtÛ),
pfiehled realizace.

■ Rozpou‰tûní reÏií, Nedokonãená v˘roba, 
Hromadné pfieúãtování.

■ Úãetní v˘kazy podporují ãlenûní
i dle kalkulaãních klíãÛ a zakázek.

■ Automatické zaúãtování dávek dokladÛ
stejného druhu nebo na základû pfiedkontací
z jin˘ch modulÛ.

■ Úãetní zápisy lze vytváfiet i z jin˘ch modulÛ
(Mzdy, ¤ízení zásob, Majetek, Zvífiata a dal‰í).

■ Plán lze vytváfiet ve struktufie úãetních dat
aÏ do detailní úrovnû odpovídající
úãetním datÛm.

Evidence klientÛ, CRM

■ Podrobná a strukturovaná evidence klientÛ.

■ CRM s vazbou na ostatní moduly systému.

Mzdy

■ V˘poãet mezd dle platn˘ch pfiedpisÛ. 

■ Více pracovnûprávních vztahÛ
u zamûstnance.

■ âasové platnosti rÛzn˘ch skuteãností
u pracovnûprávních vztahÛ (sazeb, kontrol,
stupnic, tarifÛ, …). 

■ Nestandardní pracovní kalendáfie. 

■ MoÏnost importu z docházkov˘ch systémÛ. 

■ Evidence stavÛ (nejãastûji intervalÛ
nepfiítomnosti) u pracovnûprávních vztahÛ
a automatick˘ v˘poãet mezd
z tûchto intervalÛ. 

■ Automatická tvorba datov˘ch vût
(hrubé mzdy, sráÏky, …)
dle nastaven˘ch parametrÛ. 

■ U sráÏek kontrola na nezabavitelné
minimum dle obãanského soudního fiádu.

■ Pfiednastavené sestavy i jednoduchá tvorba
uÏivatelsk˘ch sestav a opisÛ dat. 

■ Pfiihlá‰ky âSSZ a RELDP - moÏnost
odesílání prostfiednictvím Portálu
vefiejné správy. 

■ Platby z mezd do závazkov˘ch knih -
moÏnost zápoãtÛ (úhrady obûdÛ,
soukrom˘ch telefonÛ, zamûstnaneck˘ch
nákupÛ), ãásteãn˘ch úhrad,
sluãování plateb, kontrola saldokonta, … .

■ Práce, vnitro, RUDEP - modul v˘roba.

Personalistika

■ Pracovní pozice, stupnice u pozic.

■ Periodické i jednorázové ãinnosti
(‰kolení, prohlídky, ochranné pomÛcky, …).

¤ízení zásob

■ Modul lze vyuÏít jak pro jednoduchou
evidenci zásob, tak pro nároãné vyuÏití
v podmínkách velkoskladu. 

■ K dispozici je variabilní mechanismus
tvorby prodejních cen.

■ Libovolné mnoÏství dodavatelsk˘ch
ãi cizojazyãn˘ch oznaãení a názvÛ
skladov˘ch poloÏek. 

■ Hierarchie skladÛ umoÏÀuje uÏivateli popsat
strukturu firmy.

■ Pomocí libovolného poãtu pohybÛ
lze realizovat v‰echny potfiebné operace
(pfiíjmy, v˘deje, pfievody, objednávky, 
min.stavy, rezervace, úschovy, nabídky, …).

■ Vystavování faktur pfiímo ze zásob.

■ Intrastat, evidence obalÛ EKO-KOM,
EAN kódy.

■ Internetov˘ obchod.

V˘roba

■ Vedení v˘robních evidencí, technologické
postupy, plánování.

■ Napojení na moduly Mzdy, Obchodník, 
¤ízení zásob, Úãetnictví. 

■ Modul vyuÏívají zemûdûlské, potravináfiské,
v˘robní podniky a podniky
z oblasti poskytování sluÏeb.

■ Vnitropodnikové úãtování nákladÛ,
sluÏby v dopravû, zakázky.

■ Modul je moÏné pfiizpÛsobit konkrétním
poÏadavkÛm klienta.

■ Rozpou‰tûní odmûn za skupinové práce -
RUDEP.

■ Zelená nafta.

■ Kusovníky, kalkulace ceny v˘robku.

Doprava

■ Evidence firemních i soukrom˘ch
dopravních prostfiedkÛ.

■ STK, pravidelná údrÏba, spotfieba PHM,
ãas jízdy, ostatní v˘daje.

■ Plánování jízd.

■ MoÏnost propojení s modulem V˘roba.

Majetek

■ Komplexní evidence ve‰kerého majetku
podniku. 

■ MoÏnost ãlenûní podle druhu, umístûní
a odpovûdné osoby. 

■ Lze pouÏít libovoln˘ poãet odpisÛ,
kaÏd˘ odpis mÛÏe mít jinou odpisovou
cenu, je moÏno odepisovat do stanovené
koneãné ceny.

■ Vazba na úãetnictví, podnikové smlouvy,
pfiehledné sestavy.

Zvífiata

■ Kompletní evidence zvífiat, v˘poãty krmn˘ch
dnÛ a vzrÛstov˘ch pfiírÛstkÛ. 

■ Pfiedávání dat do Majetku a Úãetnictví. 
■ Vedení ústfiední evidence skotu, prasat,

ovcí a koz.

■ Odesílání dat IBR pro Veterinární správu.

■ Sestavy pohybÛ, krmn˘ch dnÛ, v˘robních
ukazatelÛ, pastevní deník, certifikovan˘
stájov˘ registr a podklady pro dotaãní
programy.

Pozemky

■ Evidence parcel a pÛdních blokÛ
vãetnû druhÛ pozemkÛ a zemûdûlsk˘ch
kultur.

■ Import dat z databází katastru nemovitostí. 

■ Dotaãní programy. 

■ Vlastnické listy, v˘poãty nájmÛ,
danû z nemovitosti a provázání
na úãetnictví.

Organizaãní kanceláfi, s.r.o.

Strojírenská 14
59115 Îìár nad Sázavou

Tel.:  566 654 911
E-mail: info@winfas.cz
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