IS IMES -Úvodní slovo...
Software OK Pøíbram s.r.o. - více jak 20 let na trhu
Jsme ryze èeská softwarová spoleènost se sídlem v Pøíbrami a partnerskou sítí po celé ÈR. Na trhu s
ekonomickými informaèními systémy pùsobíme pøes 20 let a naší jedinou aktivitou je vývoj a následná
implementace podnikových informaèních systémù IMES a ProfES v prostøedí cílového zákazníka dle jeho
specifických potøeb.

Kvalitní služby pøedevším
m
software jako služba - nabízíme možnost poøízení IS bez poèáteèní investice do licence
m
klademe velký dùraz na služby poskytované zákazníkovi. Vedle klasické návštìvy konzultanta, hotline

a hotmail nabízíme servis pomocí vzdálené správy. Šetøíme tím finanèn?n?klady, ale také èas
m
nabízíme libovolné individuální úpravy pøímo autory systému a dlouhodobý rozvoj systému dle

individuálních pøání zákazníka. Využíváme zázemí zavedené SW spoleènosti
m
pravidelnì poøádáme školení, semináøe a další spoleèné aktivity

IMES - ERP øešení na míru
Hledáte úèetní nebo informaèní systém do Vaší firmy a nevyhovují Vám krabicové systémy? Potøebujete
individuální pøístup a služby? Hodilo by se Vám rovnìž propojení tohoto systému na e-shop? Máme pro Vás
ideální øešení.
Podnikový informaèní systém IMES je moderní systém typu klient-server postavený na databázovém
serveru Microsoft SQL Server.
Systém IMES pokrývá potøeby firem všech velikostí a nabízí specializovaná øešení pro nejrùznìjší oblasti
podnikání. Tento ERP systém mohou s úspìchem využívat napøíklad firmy strojírenské, stavební,
potravináøské, dopravní, zemìdìlské a mnohé další.
Umožòuje propojit plánování a øízení všech klíèových podnikových procesù, a to na všech úrovních.
Nabízí bohatou nabídku modulù, možnost libovolných zakázkových úprav a dokonalou pøizpùsobivost
systému všem firemním procesùm.
Kromì základních modulù nabízí i specializované moduly podle oborového zamìøení jako jsou Výroba,
Doprava, Zemìdìlství.

Modulárnost systému
IS IMES je komplexní informaèní systém, v
souèasné dobì se skládá z cca 50 modulù,
které dále rozvíjíme a doplòujeme.
Konkrétní implementace u cílového
zákazníka umožòuje využití pouze tìch
modulù, které pokryjí aktuální zákazníkovy
požadavky s možností postupného
rozšíøeného využívání v návaznosti na
koncepci rozvoje IS

Reference
Informaèní systém IMES v souèasné dobì
aktivnì využívá pøes 200 spoleèností rùzné
velikosti i zamìøení. Není možné všechny
na tomto místì jmenovat, každému však
vìnujeme stejnou maximální pozornost a
individuální služby. (více na www.imes.cz)

Vyzkoušejte prezentaci
Zajímají vás detaily našeho informaèního systému? Potøebujete odpovìdi na zvídavé otázky? Napište
nám e-mail a dohodnìte si prezentaci systému právì pro Vás.

A cena?
Cena systému se øídí rozsahem využití skupin modulù a poètem stanic. Základní kombinace jsou uvedeny ve
firemním ceníku. Pro ostatní kombinace Vám rádi pøipravíme individuální kalkulaci podle skuteènì
využívaného rozsahu systému.
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IS IMES - základní vlastnosti
Vlastnosti systému
m
Komplexní informaèní systém. V souèasné dobì se skládá ze 48 modulù, které dále rozvíjíme a doplòujeme o

další øešení
m
Otevøený systém z hlediska implementace uživatelských požadavkù i z hlediska integrace nástrojù tøetích stran
m
Racionální poøízení dat a možnost jedineèného zadání informace
m
Jednoduché opravy – v rámci poøízení, následnì po uložení dokladu i v dalších obdobích
m
Aktuální výstupní informace v každém okamžiku, vèetnì saldokonta a aktuálních stavù skladu
m
Pøístupnost dat minulých období (v celém rozsahu)
m
Široké možnosti individualizace systému (šablony poøízení, èíselníkù, formuláøù, prohlížeèù, tiskù atd..)
m
Automatické vazby mezi doklady a objekty (z faktury vystavené – saldo, pøevodní pøíkaz, BV, pokladní doklad,
kompenzace, objednávka, dodací list ….)
m
Propracovaný systém evidence vnitropodnikového èlenìní informací ( støediska, kalkulaèní èinnosti, zakázky,
stroje, provozy, osoby, pozemky, regiony,…) a jejich dùsledné uplatòování ve všech využívaných agendách
m
Jednotný systém nastavení, poøízení a navazujícího zpracování informací napøíè celým systémem
m
Bezpeèný a efektivní pøístup k systému øídí kombinace uživatelských práv na úrovni serveru s uživatelskými
právy k modulùm, tabulkám, osobám, událostem a èíselným øadám dokladù
m
Integrace se standardními klientskými aplikacemi (Excel, Word, OpenOffice, E-mail, Internetový prohlížeè,…)
m
Pohled na data formou inteligentních prohlížeèù
m
Elektronická komunikace se státní správou, elektronické bankovnictví, elektronická pošta,…
m
Integrované rozbory a analýzy jako hlavní analytický nástroj systému
m
Podpora mobilních zaøízení (èteèky èárových kódù, mobilní a docházkové terminály,…)
m
Bezpeèné uložení dat, automatické zálohování
m
Vzdálená správa systému
m
Robustnost a bezproblémové nasazení i v prostøedí velkých spoleèností (IMES v dnešní dobì bez problémù
pracuje v sítích s desítkami pøipojených stanic)
m
Podpora internetového obchodu (v informaèním systému probíhá kompletní správa produktù,

cenotvorby, objednávek i partnerù/zákazníkù)
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