
CLOUD
ReadyEkonomický

informační systém
TeamOnline je ekonomický informační 
systém postavený na moderních 
technologiích. Precizně provázané 
oblasti a postupy pro vedení účetnictví, 
řízení obchodu a týmovou spolupráci 
jsou na každém kroku více než 
našlapané užitečnými nástroji.

Komplexnost
Provozujte všechny své podnikové evidence v jednom 
prostředí. Například došlé e-maily z firemní schránky 
lze jednoduše zpracovat přímo v TeamOnline. Během 
několika kliknutí tak například založíte přijatou 
fakturu i s přílohou v PDF.

Pro koho je určen?

Účetní firma
Vzdálený přístup, automatizace 
účetních operací, účetní typy.

Obchodní firma
CRM, obchodní scénáře, 
objednávkový proces, cenotvorba

Výrobní firma
Strukturovaný kusovník, kontrola 
materiálových potřeb.

Servisní firma
Karty zařízení firem, plánování 
činností, plánovaná fakturace.

Snadné ovládání
Při návrhu aplikace TeamOnline jsme respektovali 
ověřené principy práce v podobných programech. 
Výsledkem je pohodlné a snadné ovládání, kde se 
ani začátečník neztratí. Složitějšími operacemi Vás 
provedou připravené scénáře.

Online přístup
Ekonomický systém TeamOnline umožňuje také 
vzdálený a bezpečný přístup přes Internet. Pokud 
nechcete ztrácet čas starostmi o servery a techniku, 
můžete využívat TeamOnline také v CLOUDu.

Úpravy na míru
Pokud je aplikaci možné detailně přizpůsobit 
požadavkům firmy, je mnohem rychlejší aplikaci 
nasadit do ostrého provozu. Vývojářská licence 
umožní jednoduše si “naklikat” třeba i vlastní modul.



Podpora 
operačních systémů

Windows / Linux / Apple / Možnost práce v lokální síti i přes Internet

Lokalizace aplikace Čeština / Angličtina / Němčina / Polština / Slovenština
Legislativa: Česká / Polská / Slovenská

Databázový server Pro uložení dat je zvolen ověřený a robustní SQL server

Účetní sestavy 
a výstupy pro 
státní správu
Seznam obsahuje vybrané sestavy. 
V systému TeamOnline je tiskových 
sestav více než 150

Hlavní kniha / Obratová předvaha / Výkaz DPH / Záznamní povinnost / Kontrolní hlášení 
/ Souhrnné hlášení / Stavy účtů / Saldo dle účtů / Saldo dle subjektů / Saldo dle dnů po 
splatnosti / Inventarizace pohledávek a závazků / Rozvaha po účtech / Výsledovka po účtech 
/ Rozvaha pro FÚ / Výsledovka pro FÚ / Intrastat / Protokol o otevření a uzavření účtů hlavní 
knihy

Další vlastnosti

Podpora cizích měn / Účtování na střediska a zakázky / Víceúrovňová struktura středisek / 
Číselníkové hodnoty s časovou platností / Účtování dle kalendářního nebo hospodářského 
roku / Elektronická komunikace se státní správou / Elektronické bankovnictví / Pokročilý 
párovací mechanismus / Automatické generování řádného i opravného přiznání DPH / 
Ověřování spolehlivosti plátců DPH / Generování dokladů podle plánu - nájmy, leasingy, 
pravidelné platby / Našeptávání číselníkových hodnot / Snadné kopírování dokladů / 
Editovatelné tiskové sestavy / Integrovaná podpora datových schránek / Podpora EET / 
GDPR / Datové schránky / Snadná obnova smazaných záznamů / a mnohem více...

Exporty a importy

PDF, ISDOC, Excel, Word, XML
EDI
Google GSuite (kalendář, gmail, kontakty)
Mail servery
Stahování kurzů ČNB
Multicash, ABO, Citidirect, SEPA
Systém TeamOnline lze snadno integrovat s ostatními systémy (telefonie, docházkové 
systémy, DMS, váhy apod.).

Variabilita
Jednoduchá úprava vstupních formulářů, přidávání vlastních polí / Úpravy tiskových sestav / 
Zařazování častých funkcí mezi Oblíbené položky / Definice předchůdců a následníků dokladů 
/ Spouštění akcí dle událostí / Od roku 2017 Integrovaný vývojářský nástroj umožňující 
tvorbu nových modulů a funkcí (ELI)

Bezpečnost

Uživatelské role / Podpora LDAP, Active Directory / Víceúrovňová vnitrofiremní struktura 
(nadřízený - podřízený) / Řízení přístupu až na úroveň tabulek a polí / Práva pro čtení a 
zápis / Zamykání dokladů a období / Žurnál změn / Obnovení smazaných záznamů (koš) / 
Povolení/zákaz tisku / Povolení/zákaz exportu / Uživatel může mít přístup pouze k vlastním 
dokladům / Přístup k dokladům podle středisek
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