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www.aksystem.cz

www.czcloud.cz

Dodavatel
•
•
•
•
•

Instalace programu
Nastavení
Školení
Servis
Zálohování POHODY

Provozovatel
www.smartmodul.cz

Automatizace
•
•
•
•

Efektivní práce
Automatizace rutiny
Reporty
API propojení

•
•
•
•

Zajištění provozu
Zabezpečení
Aktualizace
Zálohování

SPECIALISTÉ NA POHODU VE FIRMĚ



Návrh a dodávka SW STORMWARE



Instalace (certifikace POHODA, SQL/E1, PZD, BI)



Komplexní úpravy a nastavení POHODY na klíč.



Dodávka hardware (PC, servery, routery,…)



Dodávka pokladního HW (čtečky čár. kódů, parag. tisk., zák. displej,…)



Správa IT



Školení a kurzy



Vývoj SW na zakázku

MODERNÍ CLOUD, KTERÝ POMÁHÁ S PODNIKÁNÍM
Parametry


Vysoká dostupnost pomocí CLUSTERU



Datacentrum splňuje normu TIER III. (veškeré zdroje zálohované)



Zálohování každý den, uložené zálohy cca 30dnů zpět, možnost záloh na vlastní FTP



Konfigurace CLOUDU dle požadavků klienta



Dostupnost 24/7



Non-stop dohled

Služby


CLOUD, který se přizpůsobí každé firmě, individuální konfigurace



Základní balík kancelářského SW zdarma (Chrome, Acrobat, 7-zip, LibreOffice), volitelně Office 365



Zabezpečení připojení pomocí VPN (SSTP, L2TP, IPSEC)



Management – STANDARD, PREMIUM a další podpůrné služby

CHYTRÉ ROZŠÍŘENÍ PROGRAMU POHODA

 Doplňky a rozšíření pro POHODU
 Důraz na jednoduchost ovládání
 Řešení pro e-shopy, velkoobchody, výrobní firmy,…

 Komplexní systém pro expedici objednávek
 Optimalizace firemních procesů
 Kompletní přehled modulů: www.smartmodul.cz/moduly

ROZŠÍŘENÍ PRO OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/B2B PORTÁL

Kompletní popis:
https://smartmodul.cz/dealer/

•adresa: dealer.aksystem.cz
•login: demo heslo: demo

PŘÍMÉ NAPOJENÍ NA DOPRAVCE
 Plná integrace do POHODY
 Přímé propojení na API dopravců, tisk štítků na

balíky
 Automatický / ruční tisk

 Bez nutnosti vážení balíků (přebíráme hmotnost ze

zásob)
 Spolupracuje s plusMobile
 Zpětné informace o stavu zásilky

 Podpora: Vyd. Faktury, Výdejky
 Alternativní pole pro dobírku

www.smartmodul.cz/spedition

EFEKTIVNÍ EXPEDICE OBJEDNÁVEK

Popis
•Skvělý pomocník při expedici objednávek.
•Sám spočítá, jestli máte dostatečné zásoby na
skladě a zobrazí na obrazovce pouze objednávky
na které máte zboží skladem.
•Ocení jej malé i velké e-shopy
Výhody
•Plná integrace do ekonomického systému
POHODA
•Zefektivnění a zautomatizování rozlišení
objednávek určených k expedici
•Podpora plusSystem
•Výrazná úspora času při expedici
www.smartmodul.cz/expedition

AUTOMATICKÉ DOKLADY V POHODĚ
Automatizace dokladů


Modul automatiky vytváří doklady



Zdrojem může být jakákoliv agenda



Podporované agendy pro import dokladů = podpora XML ze strany POHODY

Využití
•

Automatické vytvoření zálohové faktury z přijaté objednávky.

•

Seskupení přijatých objednávek do jedné vydané objednávky dle dodavatelů atd.

•

Automatizovaná souhrnná fakturace z výdejek s případným tiskem. Typicky u firem, které odebírají v průběhu měsíce
na dodací list a faktura se jim vystavuje 1x do měsíce.

•

Automatická tvorba zálohových faktur z přijatých objednávek. Nejčastěji toto řeší e-shopy u formy úhrady předem.

•

Automatické vystavení faktury po úhradě zálohové faktury.

•

Automatický tisk dokladů dle určitých parametrů.

www.smartmodul.cz/automat

úspora několik hodin denně

AUTOMATIZOVANÝ NOTIFIKAČNÍ DOPLNĚK
Popis
 Automatizované i ruční odesílání e-mailů a SMS přímo z informačního systému POHODA.
•

E-maily v textové podobě, nebo HTML (grafické)

•

Obsah je variabilně definovaný na základě vytvořených pravidel, součástí e-mailů, mohou být i
přílohy(dokladové sestavy, Dokumenty dokladu).

 Příjemci mohou být zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci, majitelé apod.
•

SMS podpora: T-mobile gate, GoSMS

Využití
•

Odesílání upomínek, e-maily s fakturou a detailem objednávky vč. čísla balíků dopravce

•

Odesílání reportů, expirace šarží, kontrolní sestavy, vyhodnocení plnění plánů…

•

SMS s informací o přípravě objednávky k vyzvednutí

www.smartmodul.cz/e-mail-sms-gate

úspora několik hodin denně

AUTOMATIZOVANÁ VÝMĚNA DAT S E-SHOPEM
Popis
•

Efektivní a automatizovaná výměna dat s e-shopem.

•

Optimalizovaná synchronizace obrázků.

•

Vhodné pro generování vlastních XML feedů.

Režimy
 Download/upload – Stáhnu XML a vrátím odpověď
 Upload – Export pomocí standardních POHODA požadavků

 SQL – Export „rychlých“ XML pomocí SQL selectu
 Image sync – Synchronizace obrázků (vše, x dnů zpět, přiřazeno, internet)
 API – automatizace synchronizace přes URL „Obecný int. obchod“ (např. SHOPTET)

www.smartmodul.cz/moduly/smart-modul-e-shop-sync

EXPEDICE OBJEDNÁVEK BEZ CHYB
 Nástroj pro expedici zboží a kontrolu pomocí čárových

kódů
 Navržen pro dotykové monitory
 Možnost odfiltrovat textové a služby
 Možnost filtrace pomocí SQL dotazu
 Zobrazení Objednávky > Položky / Položky > Objednávky
 Modul vytváří z Přijatých objednávek Faktury / Výdejky
 Zobrazuje pouze objednávky na které je zboží skladem
 Propojení s modulem SPEDITION

www.smartmodul.cz/orders

EVIDENCE PRÁCE NA ZAKÁZCE
• Řešení pro evidence práce na zakázce.

• Pomocí čipové karty se uživatel přihlásí a na

terminálu si vybere zakázku, na které
pracuje. Od té doby se počítá čas až do
ukončení práce.
• Modul obsahuje serverovou část a libovolný

počet terminálů
• Výstupem z této aplikace je

vytvořená výdejka v programu POHODA,
kde je uveden pracovník, počet hodin a
zakázka.
www.smartmodul.cz/work

AUTOMATICKÉ SKRIPTY NA POZADÍ

 Nástroj pro Spouštění SQL skriptů
 Možnost nastavení více pravidel
 Globální/vlastní připojení k SQL serveru

Možnosti uplatnění

 Automatické operace na pozadí
 Označování dokladů dle parametrů
 Automatické přeceňování dle parametrů

www.smartmodul.cz/sql-script-manager/

UKÁZKY NASAZENÍ MODULŮ V PRAXI

 Unikátní zálohovací aplikace navržená pro zálohování POHODY
 Typy záloh: Plná záloha, 1:1, Chránění složka
 Zálohují se: databáze, složky, soubory

 Před zálohováním možnost spouštět skripty
 Zálohy se ukládají na externí server pomocí SFTP
 Snadná obnova dat na novém PC/Serveru
 Pro zákazníky Pohody 1GB zdarma!

Pro objednávku služby nás kontaktujte na info@aksystem.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST
Rádi Vám pomůžeme i s Vaší POHODOU

Pokud se Vám prezentace líbila, budu rád, když mě kontaktujete pro nezávaznou konzultaci zdarma.

Karel Vejvoda
karel.vejvoda@aksystem.cz
+420 604 901 011

16.11.2021

