Ekonomický informační systém
„V produktu TeamOnline jsme zkoncentrovali více než 15 let našich
zkušeností s ekonomickými systémy” (Prodiss s.r.o.)

SVĚŽÍ NÁPADY
OVĚŘENÉ POSTUPY
TeamOnline je ekonomický informační
systém postavený na moderních internetových
technologiích. Precizně provázané oblasti a
postupy pro vedení účetnictví, řízení obchodu a
týmovou spolupráci jsou na každém kroku
více než našlapané užitečnými nástroji.
Obchodujte, poskytujte služby, distribuujte
a řiďte firmu s přehledem.

WWW.TEAMONLINE.CZ

Ekonomika a
finance

Komunikace
se zákazníky

Chytré předvyplňování
hodnot, silný párovací
mechanizmus využitý
nejenom u faktur,
spolehlivé kontroly a
automatizace běžných
operací.

TeamOnline umožní sdílet
veškerou komunikaci se
zákazníky na jednom místě.
Mějte emailové zprávy a
další aktivity provázané
s účetními doklady.

Marketing

Vytvářejte si z kontaktů
cílové skupiny, oslovujte je
a vyhodnocujte kampaně.

Řízení týmu

Delegování úkolů, plánování
času a sledování využití
pracovníků pomocí
integrovaných prvků
groupware.

WWW.PRODISS.CZ
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Prodej a sklady

Automatizované
workflow

Logistický modul řídí celý
proces od prvotní poptávky
přes rezervaci a zajištění
zboží až po expedici.

Integrované workflow
umožní kolektivní práci
s doklady.

Servis

Dashboard

Prodejem nic nekončí.
Naopak začíná další fáze
Vaší spolupráce se
zákazníkem formou
záručního / pozáručního
servisu, revizí, apod.

Informace na hlavním
panelu aplikace poskytují
transparentnost a
kontrolu údajů účtované
firmy.

Zjistit víc

Přehledné a známé
prostředí

Integruje účetní
a neúčetní doklady

Přednastavené obchodní
scénáře a workflow

Přístup přes Internet

Provoz v lokální síti

Bezpečnostní prvky, přístupová
práva, uživatelské role

Plánované události

Podpora většiny operačních
systémů a internetových prohlížečů

Podpora týmové spolupráce a
groupware

Elektronická komunikace
se státní správou

Provázané firemní agendy

Nadstandardní technická
podpora

Vlastnosti systému TeamOnline
Obchodní partneři
subjekty, provozovny, osoby a kontakty
obchodní případy, zakázky a projekty
CRM
správa aktivit (události, úkoly, telefonáty,
emaily)
marketing (cílové skupiny, kampaně)
smlouvy
automatická fakturace
platební podmínky, limity, slevy
načtení informací o subjektu z ARES, VIES,
ORSR,
ověřování spolehlivosti plátce DPH a
zveřejněných účtů
CreditCheck
kontrola platební morálky

Nákup a prodej
poptávky, objednávky, zálohové listy
daňové doklady přijatých a poskytnutých
záloh
fakturace
TeamOnline ekonomický informační systém
akční a sezónní cenové listy

přepočet cen dle změn kurzového lístku
hlídání minimálních marží
rezervace (na zakázku; s časovou platností)
podpora obchodních scénářů
workflow
hromadné akce

Evidence majetku a zásob
katalog produktů a služeb
šarže a expirace
výrobní čísla
traceabilita
hlídání minimálního množství na skladě
čárové kódy
inventury
složené karty
balení
víceúrovňová oddělení zboží
drobný majetek
hmotný a nehmotný majetek
odpisy rovnoměrné, zrychlené a kapacitní
lokace zboží a majetku

Ekonomika - finance - saldo
agendy, knihy, vzory dokladů
účetní typy
střediska
účetní skupiny subjektů a zboží
podpora hospodářského období
pokladny
banky
elektronické bankovnictví
podpora cizích měn
automatické účtování
automatické párování
automatický výpočet párovacího rozdílu dle
povoleného rozdílu
automatické kurzové rozdíly
návrh a tvorba vzájemných zápočtů
analýza salda dle variabilního symbolu,
subjektu a částky
pohledávky a závazky dle zpoždění

Výstupy pro státní správu
účetní
®výstupy
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rozvaha a výkaz zisků a ztrát

DPH (řádné, opravné, dodatečné)
souhrnné hlášení
Intrastat
obaly EKO-KOM

Manažerské výstupy
analýza nákupu a prodeje
analýza zakázek a rozpouštění nákladů
TeamReporter (plánované zasílání výstupů
e-mailem)

Export/import
PDF, ISDOC, Excel, Word, XML
Google Apps (kalendář, gmail, kontakty)
mail servery
stahování kurzů ČNB

Servis
správa záručního a pozáručního servisu
evidence zařízení partnera
atributy zařízení

evidence a dohledání náhradních dílů dle
typu, roku a výrobního čísla
plánování údržby a revize

Variabilita
uživatelsky definovatelná pole
uživatelské pohledy
úpravy vstupních formulářů
úpravy sestav
definice předchůdců a následníků dokladů
stavy workflow
spouštění akcí dle událostí
firemní dashboardy
uživatelské role
řízení přístupu až na úroveň tabulek a polí
práva pro čtení a zápis
zamykání dokladů a období
více úrovňová vnitrofiremní infrastruktura
podpora jazyků
podpora Windows, Linux, Mac OS

