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• Plná responzívnosť rozhrania pre pohodlné spravovanie na všetkých 
zariadeniach (počítač, tablet, smartfón), bez ohľadu na typ zariadenia či 
operačný systém 

• Systém je vyvíjaný ako webová aplikácia. Na prácu so systémom stačí iba 
pripojenie na internet. Je dostupný odkiaľkoľvek a nie je potrebná žiadna 
inštalácia 

• Intuitívne a ľahko ovládateľné rozhranie, ktoré spĺňa najvyššie súčasné 
štandardy 

• Možnosť integrácie s ERP (plánovanie podnikových zdrojov), Business 
intelligence systémami, CRM, informačnými systémami, účtovnými systémami, 
e-commerce platformami a ďalšími cez zabezpečenú API 

• Pokročilé filtre pre rýchlejšie vyhľadávanie: dátumový rozsah, vybraný druh 
dokladu, stav, email, vyhľadávanie podľa kontaktu, atď. 

• Systém je usporiadaný modulárne, každý modul pokrýva špecifickú činnosť 
firmy (napr. výroba). Je na vás, ktoré moduly si zvolíte. Vďaka tomu dostávate len 
to, čo potrebuje a využijete 

• Škálovateľnosť systému pre aktívnu podporu rastu firmy, vrátane sprievodných 
zmien v procesoch 

• Neobmedzený počet používateľov (počet používateľov nemá vplyv na celkovú 
cenu) 

• Použitie najnovších funkcií a technológií. Samozrejmosťou je drag&drop, 
multi-upload či autocomplete 

• Administračné rozhranie dostupné v akomkoľvek jazyku, s možnosťou 
doplnenia ďalších jazykov 

 

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
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Modul poskytuje kompletný real-time prehľad o stave zásob na sklade, t. j. 
sortimentu (zariadení, produktov, prístrojov, príslušenstva...) na zapožičiavanie. 

• Prehľadný katalóg sortimentu s informáciou o ich skladovej dostupnosti 
• Pohodlné pridanie neobmedzeného počtu sortimentu s možnosťou kópie z 

existujúcich 
• Jednoduché upravovanie sortimentu 
• Možnosť na mieru prispôsobiť rozšírené vlastnosti sortimentu podľa 

požiadaviek (hmotnosť, rozmer, ochranná trieda, výrobné číslo, meno výrobcu...)  
• Možnosť priradiť sortiment do skupín/kategórií 
• Možnosť evidovať sériové čísla 
• Možnosť evidovať fotografie, príp. aj dokumenty, príručky, certifikáty a pod. 
• Prepájanie s doporučovaným príslušenstvom 
• Pridávanie poznámok k sortimentu 
• Generovanie .CSV pre potreby tlače QR kódov 
• Export vybraných údajov do .XLS, napr. pre potreby inventúry 
• Prepojenie na kalendár - prehľad vyťaženia sortimentu v reálnom čase 
• Prepojenie na cenové ponuky, objednávky a faktúry  a modul Revízie  
• Vytváranie nezáväzných aj závazných rezervácií soritmentu na objednávky a 

sledovanie dostupnosti sortimentu; notifikácie v súvislosti s 
“overbookingom” (t. j. pri prekročení dostupného počtu kusov sortimentu na 
daný termín) 

• Príjem a výdaj sortimentu zo skladu  
• Možnosť napojiť čítačku čiarových alebo QR kódov na uľahčenie práce v systéme 

(napríklad pri príjme a výdaji) 
• Tlač výpožičkového listu vo formáte PDF 

Modul Revízie umožňuje prehľadné sledovanie stavu sortimentu a kontrolu jeho 
kvality. 

• Vytváranie a editácia revízií k sortimentu 
• Prehľadný zoznam vytvorených revízií  
• Možnosť ukladať k revíziám fotografie 
• Priraďovanie revízií zodpovedným osobám 

Modul zabezpečuje pokročilú a efektívnu správu obchodných dokladov - od cenových 
kalkulácií, cez objednávky až po ostré a zálohové faktúry. 

• Prehľadné zoznamy obchodných dokladov rozdelené podľa typu dokladu - t. j. 
cenových ponúk, objednávok, ostrých a zálohových faktúr 

• Vytvorenie nového obchodného dokladu s možnosťou kópie z existujúcich 

MODUL SKLAD

MODUL REVÍZIE

MODUL OBCHOD
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• V prípade integrácie s fakturačným alebo obchodným systémom sú 
obchodné doklady automaticky synchronizované (jednosmerne alebo 
obojsmerne) 

• Generovanie a stiahnutie každého obchodného dokladu vo formáte PDF (s 
možnosťou generovania vo viacerých jazykoch) 

• Editácia a zmazanie obchodných dokladov 
• Prehľadný detail obchodných dokladov  
• Vzájomné prepojenia súvisiacich obchodných dokladov  
• Možnosť vytvoriť objednávku priamo z cenovej ponuky jedným klikom (z 

jednej cenovej ponuky je možné vytvoriť viacero objednávok) 
• Možnosť vytvoriť ostrú alebo zálohovú faktúru priamo z objednávky jedným 

klikom 
• Pridanie úhrady k faktúram jedným klikom 
• Správa cenových pravidiel pre zákazníkov (pridávanie zliav) 
• Automatické systémové notifikácie o úhradách faktúr autorovi dokladu 
• Sledovanie stavu obchodných dokladov 
• Sledovanie priebehu objednávky v reálnom čase, s možnosťou customizácie 

sledovaných stavov (napr. chystá sa, pripravená, odoslaná, vrátené, omeškaná a 
pod.) 

• Možnosť vytvárania šablón pre hromadné pridávanie sortimentu na 
objednávky 

• Automatizované prepojenie s modulom Sklad a Kalendár 
• Pri integrácii systému s webstránkou sú všetky objednávky z e-shopu 

automaticky zosynchronizované so systémom a sprocesované rovnako, ako 
objednávky manuálne nahodené do systému 
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Modul umožňuje komplexnú správu informácií o vašich zákazníkoch/klientoch.  

• Prehľadný zoznam všetkých zákazníkov 
• Evidencia základných informácií (spoločnosť, meno a priezvisko, mail a tel. číslo 

kontaktnej osoby; stav a typ zákazníka) 
• Fakturačné a poštové údaje (sídlo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH) 
• Bankové spojenie 
• Možnosť zadať pri každom zákazníkovi výšku zľavy na objednávky 
• Prehľad objednávok zákazníka s priamym preklikom do ich detailu 
• Možnosť exportu do .XLS 

Kalendár predstavuje neoceniteľnú pomôcku pri plánovaní a vyhodnocovaní 
vyťaženosti sortimentu v reálnom čase. 

• Prehľadné zobrazenie objednávok (vrátane nepotvrdených rezervácií) v 
reálnom čase formou kalendára 

• Okamžité zobrazenie názvu objednávok a ich položiek 
• Prepojenie s objednávkami na jeden klik 
• Farebná legenda na odlíšenie stavov objednávok 
• Možnosť integrácie s Google kalendárom 
• Prehľad objednávok zákazníka s priamym preklikom do ich detailu 
• Možnosť exportu do .XLS 

Modul je určený predovšetkým na prideľovanie prístupu do systému, ako aj na 
sledovanie výkonnosti zamestnancov. 

• Jednoduchá správa používateľských prístupov - pridávanie, úprava, mazanie 
prístupov; výber používateľskej skupiny 

• Správa používateľského profilu 
• Používateľské roly - pokročilá správa prístupov do systému s rôznymi 

úrovňami oprávnení 

• Adbee systém pre požičovne využíva najvyššie bezpečnostné štandardy (podľa 
OWASP Top 10) pre maximálnu ochranu proti útokom a podvodom 

• Najnovšie bezpečnostné algoritmy ako AES-256, Rijndael-256, RSA 

MODUL ZÁKAZNÍCI

MODUL KALENDÁR

MODUL POUŽÍVATELIA

BEZPEČNOSŤ
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• Možnosť využívať dvojfaktorovú autentifikáciu pre prístup k vašim dátam 
(prostredníctvom SMS tokenov) a pasívne a aktívne sledovanie aktivity 
používateľov 

• Pokročilé nastavenie politiky hesiel 
• Ochrana proti Brute force útokmi 
• Ochrana pred CSRF útokmi 
• Ochrana pred falšovaním formulárov 
• Povinná komunikácia cez SSL 
• Možnosť pristupovať k administračnému rozhraniu cez firemnú VPN  
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