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ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 odkiaľ koľvek 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

MODUL OBCHOD

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

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

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
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
Pridávanie komentárov ku každému obchodnému dokladu
Prehľadný detail obchodných dokladov
Viaceré objednávacie stratégie - objednávky na sklad, klientské objednávky atď.
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
Možnosť vytvoriť zadávací list do výroby a packing list priamo z objednávky
Pridanie úhrady k faktúram jedným klikom
Správa cenových pravidiel pre B2B zákazníkov (pridávanie zliav)
Automatické systémové notifikácie o úhradách faktúr autorovi dokladu
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Automatické notifikácie o komentároch k obchodným dokladom kompetentným
osobám
Správa neobmedzeného počtu mien a menových kurzov
Správa neobmedzeného počtu bankových účtov
Pri integrácii systému s e-commerce platformou sú všetky objednávky z eshopu automaticky zosynchronizované so systémom a sprocesované rovnako,
ako objednávky manuálne nahodené do systému

MODUL ZÁKAZNÍCI

Modul umožňuje komplexnú správu informácií o vašich zákazníkoch/klientoch. Jeho
súčasťou je aj sledovanie bonity, delenie zákazníkov podľa segmentov či priraďovanie
hodnotení.
•
•
•
•
•
•
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CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

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 jeho objednávky
Prehľad objednávok zákazníka s priamym preklikom do ich detailu
Možnosť pridať ku každému zákazníkovi dokumenty (napr. zmluvy)
Pridávanie komentárov ku každému zákazníkovi
Možnosť vytvárať kategórie a segmenty zákazníkov
Možnosť exportu do .XLS
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MODUL DODÁVATELIA

Modul slúži na efektívnu evidenciu dodávateľov. Poskytuje prehľadné informácie o
každom dodávateľovi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľadný zoznam všetkých dodávateľov
Základné informácie (spoločnosť, meno a priezvisko, mail a tel. číslo kontaktnej
osoby)
Fakturačné a poštové údaje
Bankové spojenie
Prehľad objednávok tovaru s priamym preklikom do ich detailu
Prehľad skladových položiek (tovaru) od dodávateľa s priamym preklikom do ich
detailu
Prehľad chybných skladových položiek (tovaru) dodávateľa s priamym
preklikom do ich detailu
Pridávanie komentárov ku každému dodávateľovi
Možnosť exportu do .XLS

MODUL VÝROBA

Modul zabezpečuje plánovanie, kontrolu a prehľad o vyrábaných produktoch a tiež
alokovanie ľudských zdrojov. Zefektívňuje celý výrobný proces - od zadávacieho
listu, cez real-time sledovanie výrobného cyklu, kontrolu kvality, balenie, expedíciu
produktov až po záručný a pozáručný servis.
Je vhodný pre akékoľvek priemyselné odvetvie. Výrobné workflows (pracovné
postupy) je možné prispôsobiť rôznym špecifickým procesom a stratégiám od
zákazkovej kusovej výroby až po sériovú veľkokapacitnú výrobu.
•
•
•
•
•
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CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Prehľadný zoznam zadávacích listov (ZL)
Vytváranie ZL, ktoré sú naviazané na objednávky
Možnosť stiahnuť zadávací list vo formáte PDF
Zmazanie zadávacieho listu
Zadávací list obsahuje:
- detailné informácie o výrobe, ako napr. čo sa má vyrobiť, kto je zodpovedný
za výrobu, časový odhad na výrobu...
- zoznam skladových položiek (súčiastok) potrebných na výrobu
- v každom ZL je graficky zobrazený workflow v podobe timeline s
jednotlivými krokmi pri výrobe (vďaka tomu tak manažment aj pracovníci
vždy vedia, v akom stave je vyrábaný produkt)
Automatické rezervácie skladových položiek (súčiastok) pri vytvorení ZL
Prehľadný kalendár pre plánovanie výroby a kapacít na úrovni dielní, resp.
pracovných stredísk, umožňujúci sledovanie vyťaženosti celej dielne, resp.
konkrétnych pracovníkov v reálnom čase
Prehľad o vyťažení pracovníkov a strojov
Na mieru pripravené workflows podľa typu produktu
Využívanie QR kódov na riadenie jednotlivých krokov výroby
(naskenovaním QR kódu zo ZL sa výroba posunie na ďalší krok v rámci
workflow-u)
Vytváranie packing listov pre príslušenstvo
Vytváranie šablón pre packing listy
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Možnosť manažovania kvality vyrobených produktov vďaka podrobnej
výstupnej kontrole kvality
- prehľadný zoznam výstupných kontrol
- zadávanie zistených chýb
- možnosť pridávať obrázky
- automatické zmeny stavu výstupnej kontroly podľa jej priebehu
- emailové notifikácie o pridaní a vyriešení chýb zodpovedným osobám
- generovanie certifikátu kvality vo formáte PDF
Správa najznámejších prepravcov, vrátane správy odosielania balíkov a
trackovania zásielok - možnosť napojenia na najznámejšie kuriérske spoločnosti
cez API + generovanie tracking number
Celý výrobný proces je prepojený na skladové zásoby a modul Predaj

MODUL SKLAD

Modul poskytuje kompletný real-time prehľad o stave skladových zásob, skladových
pohyboch a umiestnení položiek v sklade.
Modul Sklad môže fungovať aj ako samostatný skladový systém.
•
•
•
•
•
•
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CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Prehľadný zoznam všetkých skladových položiek
Jednoduché vytváranie a upravovanie skladových zásob (tovarov, súčiastok,
produktov)
Rozšírené vlastnosti skladových položiek (hmotnosť, rozmer...)
Možnosť zaradiť skladové položky do skupín/kategórií
Možnosť evidovať sériové čísla a šarže
Ku každej skladovej položke je možné evidovať:
- skladové zásoby (celkový počet kusov na sklade, počet voľných kusov,
počet rezervovaných kusov)
- súvisiace objednávky
- skladové pohyby
- dokumenty (napr. fotky, licencie, výkresy atď.)
Pridávanie komentárov ku každej skladovej položke
Možnosť napojiť čítačku čiarových alebo QR kódov na uľahčenie práce v
systéme
Generovanie .CSV pre potreby tlače QR kódov
Export vybraných údajov do .XLS, napr. pre potreby inventúry
Evidovanie umiestnenia skladových položiek v sklade (skladové pozície)
História skladových položiek s možnosťou spätného dohľadania chronologické zobrazenie skladových pohybov so všetkými potrebnými
informáciami, vrátane histórie zmeny cien
Vytváranie rezervácií
Emailové notifikácie o minimálnych a kritických množstvách
Príjem a naskladnenie materiálu
Výdaj a odpisovanie položiek
Generovanie výdajových a príjmových listov
Jednoduchá správa objednávok tovaru
Efektívne riadenie nákupu tovaru aj vďaka evidencii objednaného tovaru
Sledovanie reklamácií a chýb tovaru
Možnosť prispôsobenia skladových jednotiek (kg, metre, kusy...) podľa
požiadaviek klienta
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MODUL VÝPOŽIČKY

Jednoduché sledovanie stavu zásob tovaru a produktov určených na zapožičanie
alebo prenájom, prípadne ich následný odpredaj.
•
•
•
•
•

Zoznam objednávok výpožičiek
Separátny sklad (možnosť presúvať skladové položky medzi centrálnym a
výpožičkovým skladom)
Sledovanie dátumov výpožičky a notifikácie v prípade, že termín nie je
dodržaný
Možnosť odpredaja požičiavaných produktov jedným klikom
Prepojenie na fakturáciu a výrobu

MODUL PRODUKTY

Komplexný katalóg produktov s detailnou evidenciou ich vlastností a parametrov.
Automatizované prepojenie na výrobu a skladové zásoby.
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľadný zoznam všetkých produktov
Správa stromovej štruktúry kategórií
Jednoduché pridanie nového produktu s možnosťou kópie z existujúceho
Úprava a zmazanie produktov
Rozšírené vlastnosti produktov (hmotnosť, rozmer, kategória, čas potrebný na
výrobu, príslušenstvo...)
Nahrávanie súborov (napr. fotky, výkresy, používateľské manuály atď.)
Možnosť integrácie s e-shopom, ktorá umožní správu produktov na jednom
mieste
Možnosť presného sledovania vyvíjaných produktov (z hľadiska času,
spotrebovaných položiek, či ceny)

MODUL POUŽÍVATELIA

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

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Jednoduchá správa používateľských prístupov - pridávanie, úprava, mazanie
prístupov; výber používateľskej skupiny
Jednoduchá správa ľudských zdrojov - administrácia dochádzky vrátane
dovoleniek a sick days
Správa používateľského profilu
Prehľadné sledovanie výkonnosti a chybovosti zamestnancov
Používateľské roly - pokročilá správa prístupov do systému s rôznymi
úrovňami oprávnení
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MODUL ŠTATISTIKY

Prínos systému nespočíva iba v presnej evidencii údajov a vystavovaných dokladov,
ale tiež v schopnosti vyhodnocovania dát. Štatistiky ponúkajú vizualizáciu dát, ktoré
potrebujete vedieť, aby ste mohli zlepšovať vaše obchodné rozhodnutia.
•
•
•
•
•

Prehľadné štatistiky predaja, vyhodnocovanie tržieb a výkonnosti
obchodného tímu
Prehľadné štatistiky o bonite zákazníkov
Prehľadné štatistiky produktov
Okamžitý prehľad o chybovosti zamestnancov
Okamžitý prehľad o typoch chýb vo výrobe

BEZPEČNOSŤ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Adbee výrobný systém využíva najvyššie bezpečnostné štandardy (podľa
OWASP Top 10) pre maximálnu ochranu proti útokom a podvodom
Najnovšie bezpečnostné algoritmy ako AES-256, Rijndael-256, RSA
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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