Software a tým lidí, kteří
pomáhají firmám růst

www.byznys.eu
Systém pro řízení podniku

Byznys je systém pro řízení
podniku, který šetří váš čas
i náklady
ERP

nadstandardní péče

++

Tak vypadá jednoduchá definice, abyste si dokázali nejlépe
představit, co to Byznys je.

++

Český, léty ověřený software a k tomu tým lidí se
zkušenostmi na rozdávání.

++

Systémem a náležitou péčí pomáháme firmám růst.
A to není jen výstřel do tmy, ale fakt ověřený u více než
1.200 zákazníků.

++

Někteří přirovnávají Byznys k mozku. A víte co? Je to docela
trefné. Podobně jako mozek ovládá veškeré dění v těle, tak
Byznys řídí procesy ve firmě.

++

Dopřejte si to.

„Stabilita, spolehlivost,
lidský přístup. Hodnoty, ze
kterých neuhneme.“
Martin Kudrna
jednatel

Co vám Byznys přinese?
Dokonalá péče
Péče je naše největší přidaná

Vždy připraveni na českou
a slovenskou legislativu

hodnota. Od vývoje přes nasazení

V ČR i na Slovensku jsme jako

systému až po následnou péči

doma. Legislativu známe

máme vše ve vlastních rukách,

dokonale a na časté změny

k tomu hromadu zkušeností. Na

reagujeme ještě než začnou platit.

nás se můžete spolehnout, jsme

S námi budete vždy připraveni.

vždy po ruce.

Úpravy na míru

Budete online

Nemusíte se přizpůsobovat

Systém budete mít po ruce

systému, systém se přizpůsobí vám.

kdykoliv a kdekoliv.

Poroste s Vámi

Ušetříte čas

Za 5 ani 10 let nebudete potřebovat

Byznys vám přinese komfort.

nový systém. Byznys poroste

Uspoříte čas strávený nad řešením

společně s vaší firmou.

procesních záležitostí.

Snadnější řízení firmy

Jeden systém na správu firmy

Zefektivníte firemní procesy.

Všechny firemní procesy budete

Zjednodušíte analýzu i rozhodování.

řídit z jednoho systému.

Zpřesníte kontrolu. Zvýšíte zisk.

„Spokojenost zákazníka
a jeho důvěra, to je pro nás
jediný přijatelný výsledek.“
Matěj Štochl
ředitel obchodního oddělení

Byznys obsahuje vše, co
pro úspěšné řízení a chod
společnosti potřebujete

CRM a péče o zákazníky
Informace o svých klientech a obchodních partnerech už nemusíte
nosit v hlavě. Vše máte přehledně v systému i ve svém kalendáři.

Účetnictví a finanční řízení
Nedělejte si starosti s firemními penězi. Pohodové vedení finančního
účetnictví a komunikace s finančními institucemi.

Evidence skladového hospodářství
Buďte v obraze a mějte přehled o skladových zásobách a stavu
majetku kdykoliv po ruce.

Řízení a plánování výroby
Zpřehlednění a automatizace výrobních procesů pro výrobní firmy
bez ohledu na velikost a typ výroby.

Mzdy a personalistika
Kvalitní evidence personální a mzdové agendy pro větší spokojenost vašich
lidí i bezproblémový chod podniku.

Datové sklady a oběh dokumentů
Konec papírování. Je čas na pohodlné elektronické zpracování dokumentů
a kancelářské agendy včetně bezpečné archivace informací.

Logistika a doprava
Zpřehledněte si dopravní situaci ve firmě. Jednoduše plánujete, sledujete
a následně vyúčtujete všechny dopravní služby.

Business Intelligence a reporting v Power BI
Spolehněte se na informace. Získejte odpovědi pro management firmy
a kvalitní podklady pro strategické rozhodování i prognózy budoucího vývoje.

Servis a služby
Dejte přehled svým servisním zakázkám i plánování servisních zásahů.
Objednávky i protokoly vyřídíte přímo u zákazníka.

Automatizace procesů
Nechte systém přemýšlet za vás a v klidu se soustřeďte na svoji práci. Kdo?
Kdy? Co? Jak má udělat? Vyřešeno.

Projektové řízení
Převezměte otěže řízení a kontroly procesů a zakázek včetně hlídání termínů.
Dejte jasný řád vedení firemních projektů.

„Pokrok nezastavíte.
Ale s námi se ho
můžete držet.“
Simona Plechatá
product owner I analytik

Jako ryba ve vodě. Tady vám
Byznys předá bohaté zkušenosti

Stavebnictví

Developer

Utility

Automotive

Farmaceutický

Doprava

Obchod

Výroba

Účetnictví

Chemický

Služby

Zakázky

Proč si vybrat zrovna Byznys?
1

2

Péče
Vyslechnout, navrhnout, zrealizovat. Naši zkušení konzultanti jsou takoví
„all-in-one“ – konzultant, analytik a programátor v jednom.

Automatizace
Dostanete do ruky efektivní nástroje, které zautomatizují firemní procesy.
Ušetříte tak čas i peníze. Systém Byznys bude přemýšlet za vás.

Online
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Dnešní zrychlená doba si přímo říká o přístup k systému kdykoliv, kdekoliv,
z čehokoliv. Máte ho mít.

Zkušenosti
Byznys vyvíjíme od roku 1991. Počet firem, kde jsme systém nasadili, se pohybuje
v řádech tisíců. To jsou zkušenosti k nezaplacení. A my vám je rádi předáme.

Customizace

5

Každá firma je jiná. A všechny také chtějí, aby se systém přizpůsobil jejich
konkrétním potřebám. Což znamená speciální úpravy. Ano, díky unikátnímu
prostředí, i to Byznys umí.

„Podpis smlouvy
pro nás není konec,
ale začátek.“
Jan Voříšek
specialista oddělení
Péče o zákazníky

Přes 1.200 zákazníků. Byznys
najdete v každém oboru

Vydavatelství působící na

Český výrobce

českém mediálním trhu

koupelnového vybavení

„Oceňuji neustálý vývoj uživatelského

„Je to náš klíčový systém pro řízení

prostředí v souladu s aktuálními

obchodních, výrobních i ekonomických

trendy v oboru.“

procesů. Využíváme ho i jako základ
pro aplikace, které si sami vyvíjíme.“
Vít Nantl

Daniel Langer

Vltava Labe Media

RAVAK

generální ředitel

ředitel OTŘ a informatiky

Dodavatel výrobků pro

Velkoobchod

automobilový průmysl

zahrádkářských potřeb

„Byznys nám umožňuje elektronicky

,,Byznys? To je pro nás nadstandardní

komunikovat, online plánovat výrobu

péče a systém, který můžeme

ve všech závodech a mít dostatek

upravovat dle našich neustále nových

informací pro správná manažerská

a rostoucích potřeb.“

rozhodnutí.“
Roman Prokeš

Jiří Laipold

Agor Tech

Nohel Garden

jednatel

vedoucí IT oddělení

Získáte nejen systém, ale
také spolehlivého partnera
Systém Byznys je náš klíčový produkt, což se odráží také
v názvu naší společnosti – Byznys software. Jsme tradiční
česká firma působící v ČR i na Slovensku. Od roku 2016
jsme součástí skupiny Solitea, která patří mezi velké
evropské dodavatele ICT řešení.
1991

Tradice

Filosofie firmy

Nejsme žádný nováček.

Byznys. To je systém

Systémy Byznys vyvíjíme

pro řízení podniku

od roku 1991.

a nadstandardní péče,
kterou si užívají naši

TOP 5

Silné postavení

zákazníci.

Řadíme se ke špičce na
trhu. Dle tržního podílu

Péče je naše největší

patříme do TOP 5.

přidaná hodnota.

Stabilita

100

Jsme vám k dispozici. Ze
100 zaměstnanců je hned
54 konzultantů, kteří
pečují o zákazníky.

Péče je náš

„Vztah mezi námi
a zákazníkem je vztahem
rovnocenných partnerů.
Jednoduše win-win.“
Roman Vinš
ředitel servisu a podpory

Péče je náš

+420 318 402 010 | info@byznys.eu

www.byznys.eu

