
Vánoční nadílka Byznys

Stručný popis základních funkcí

Jádro systému

Centrální menu umožňuje přístup ke všem modulům, obsahuje nabídky sloužící 

k založení a naplnění databáze daty, vytvoření multiverzního zpracování, založení 

uživatelů včetně jejich přístupových práv do jednotlivých modulů. Seskupuje 

číselníky, které jsou společné pro celý systém Byznys, umožňuje provést obecné 

nastavení systému Byznys. Centrální menu dále obsahuje nabídky pro přenos 

uživatelských sestav, podmínek, nastavení atd. Poskytuje nástroje pro správu  

a optimalizaci databáze.

Finanční účetnictví

Umožňuje rutinní pořizování a integraci účetních dokladů včetně jejich 

zpracování do přehledných sestav. Je zde umožněno sledování saldokonta, 

sledování DPH, sledování výsledkových i majetkových účtů střediskově, zápis do 

podrozvahových účtů. Modul je možné při otevření nového roku automaticky 

rozštěpit na dvě zpracovávaná období aktuálního roku  

a tzv. odložené roční závěrky.

Fakturace

Slouží pro pořízení odběratelských faktur, zápis dodavatelských faktur, evidenci 

upomínek, penalizací a zápočtů. Faktury je možné vystavovat a zapisovat ve 

všech jejich podobách (dobropisy, zálohové a proforma faktury, zahraniční 

faktury,...) s napojením na skladové hospodářství. Propojením s moduly Pokladna 

a Bankovní operace je umožněn automatický zápis úhrad do knih faktur  

a automatické pořízení příkazů k úhradě. Kompletní evidence zálohových faktur 

zobrazuje jejich stav, provázanost a čerpání. Automatická účetní likvidace dokáže 

prvotní doklady zpracovat z nastavených předkontací do účetních dokladů.

Pokladna 

Modul umožňuje zápis příjmových a výdajových pokladních dokladů společně 

s vedením pokladní knihy jak v tuzemské, tak i v zahraniční měně. V režimu 

KASA je modul propojen s modulem Skladové hospodářství, čímž je umožněno 

provádět prodej zboží ze skladu za hotové se současným zápisem do pokladní 

knihy a tiskem účtenek. Automatická účetní likvidace dokáže prvotní doklady 

zpracovat z nastavených předkontací do účetních dokladů.

Bankovní operace

Modul je určen na pořizování, opravu a tisk příkazů k úhradě a inkasu, jejich 

odesílání do banky pomocí elektronické výměny dat, evidenci a účetní likvidaci 

výpisů z bankovních účtů, tvorbu různých sestav a přehledů a import příkazů  

z jiných modulů.

Evidence majetku

Pomocník pro vedení inventárních karet dlouhodobého hmotného  

a nehmotného majetku, výpočet daňových a účetních odpisů, evidenci přírůstků, 

technických zhodnocení, evidenci a odpisování opravných položek majetku, 

vyřazování majetku.



Skladové hospodářství

Umožňuje podrobnou evidenci stavu a pohybu zásob na libovolném počtu 

skladů, vystavení pohybových dokladů (příjemka, výdejka, převodka), pořizování 

vydaných i přijatých objednávek s jejich automatickou realizací, provádět 

inventuru skladů, sledování pohybu sortimentu, finančních objemů, atd.  

Před zahájením práce s modulem je možno se rozhodnout pro jeden ze 

způsobů oceňování zásob (průměrování nebo FIFO). Modul podporuje oba 

účetní způsoby oceňování zásob (A i B).

Zakázky

Nabízí kompletní evidenci zakázek, pořízení zakázky, převod zakázek, stanovení 

plánu ziskovosti jednotlivých zakázek a následné porovnávání se skutečností. 

Náklady a výnosy zakázek jsou rozčleněny do standardního kalkulačního vzorce 

na materiálové náklady, mzdové náklady, ostatní přímé náklady, nepřímé 

náklady (režie), výnosy ze zakázek. Údaje je možno zadávat interaktivně v rámci 

modulu Zakázky, nebo je možné si je připravit v jednotlivých modulech, které 

na Zakázky navazují a následně je přenést. Pro zpracování výsledné kalkulace lze 

zadat u jednotlivých zakázek množství vyrobených a prodaných jednotek za období.

Mzdy a personalistika

Slouží k vedení kompletní mzdové agendy. Vzhledem k faktu, že modul 

umožňuje nastavení velkého množství parametrů dle konkrétních uživatelských 

požadavků, stává se tak značně flexibilní a použitelný v širokém okruhu 

působnosti uživatelů. Modul obsahuje 2 agendy: a) mzdovou, b) personální.

Informace

Umožňuje sledování informačních toků ve firmě. Zajišťuje evidenci a sledování 

informací obecného charakteru, zadávání úkolů, plánování pomocí kalendáře, 

evidování korespondence a poštovného, zaznamenávání a prohledávání 

telefonních čísel. Dále sledování využívání karet CCS a návazně sledování 

dlouhodobé spotřeby automobilů a nákladů na kilometr. Důležitou funkcí jsou 

časové události, které zajišťují odeslání upozornění e-mailem nebo textovou 

zprávou při splnění zadané podmínky (např. zaplacení určité faktury).

Manažer

Modul poskytuje detailní statistické a prognózované informace ekonomického, 

obchodního a provozního charakteru. Nabízí širokou škálu sestav, zpracování 

Hospodářského výsledku, prognózy nákladů a výnosů, přehled zisku středisek, atd.

Doprava

Modul je určen pro evidenci automobilů, pořízení stazky, pořízení tuzemských 

a zahraničních cestovních příkazů. Sledování statistik technických prohlídek, 

životnosti pneumatik, prohlídek výfukových plynů a výměn olejů. Pořizování 

plánů a rezervací automobilu v plánovacím kalendáři. Na již vytvořené stazky 

lze pořídit vydaná faktura na počet odvezených osob, počet ujetých km, počet 

odvezených tun, počet hodin strávených na cestě a to dle číselníku prodejních 

cen nebo dle nastavení. Při tvorbě cestovního příkazu je možnost tvorby 

pokladního dokladu při vyplacené záloze a automaticky vytvoří pokladní doklad 

na dorovnání pracovních výdajů cesty.

Excellent 

Finanční analýzy společnosti a středisek. Jedná se o controllingový nástroj 

realizující zpětnou vazbu v procesu řízení. Excellent je aplikace Microsoft Excel 

využívající dat zpracovaných informačním systémem Byznys. Z těchto dat 

automaticky sestaví aktuální, komplexní a zdůvodněné ekonomické informace  

a poskytne je uživateli v přehledné formě.

CRM
Poskytuje uživatelům možnost evidence a analýzy vztahů se zákazníky. Analýza 

vztahu s partnerem přitom může čerpat z několika odlišných pohledů.

Byznys BI
Tvorba OLAP kostek z různých zdrojů dat (včetně datového skladu) pro analytické  

a manažerské výstupy .



Workflow

Modul slouží uživatelům systému Byznys jako nástroj automatizace podnikových 

projektů nebo jejich částí, během nichž se přenáší úkoly, příkazy či informace 

z jednoho účastníka procesu na své přímé následovníky. Definici projektu 

(resp. šablonu projektu) je přitom možné vytvářet pro účely jednorázového či 

opakovaného použití.

Projektové řízení

Umožňuje definovat projekty, sledovat projekty z hlediska termínového, 

kapacitního a finančního. Dále je možno definovat činnosti v projektu,  

k činnostem přiřadit zdroje a sledovat vytížení a volné kapacity těchto zdrojů. 

Modul Projektové řízení je napojen na obchodní případy a moduly Zakázky  

a Informace. 

Byznys mobile 

Zaměřuje se na dotažení informací k uživateli společnosti nehledě na čas, kdy se 

na danou informaci dotazuje, místo z něhož informaci zjišťuje či mobilní zařízení, 

které používá. Projekt zahrnuje aplikace Bmobile (pro PDA a mobilní telefony), 

Bklient (internetová aplikace) a Bsms (pro mobilní telefony přes SMS).

Bsms
Nástroj pro komunikaci systému Byznys SMS formou s okolím. Vlastní definice 

pravidel a akcí, které může SMS spustit.

Byznys online
Umožňuje webový online přístup k systému Byznys bez nutnosti terminálového 

připojení. Prohlížení, editace, komunikace s poštovním klientem atp.

Bsync MS Outlook komunikátor se systémem Byznys (úkoly, informace, pošta, kontakty).

Boffice
MS Outlook komunikátor + MS Word šablony a vytváření dokumentů z Byznysu 

ukládaní do systému Byznys.

Manažer způsobu tisku
Nastavení automatických výstupů dle zákazníka, uživatele, tiskárny, sestavy,  

počtu výtisků… (např. Faktura dle zákazníka).

Servis

Evidence a řízení kompletních servisních činností, od plánování kapacit, přes kal-

kulaci cen, disponibilitu náhradních dílů až po vyhledávání dalších aktivit. Modul 

Servis lze využít na tabletu nebo použít možnost upozornění  pomocí SMS zpráv.

Byznys Webkalendář

Umožňuje sledovat vlastní kalendářové záznamy a aktivity, vytížení a kapacity 

svého pracovního týmu s možností online zápisu libovolných událostí či změn 

v rozvrhu.

Byznys Výkazy činnosti

Evidence a reporting pracovní činnosti jednotlivců, oddělení či pracovních týmů 

integrovaně v jediném systému. Pro kontrolu a zpětnou vazbu na výkonnost 

pracovníků využívají uživatelé v rámci jediné licence jak přístupu přes systém 

Byznys, tak přes webové rozhraní.

CSD - centrum sdílení dokumentů
Obrovský pomocník pro elektronizaci dokumentace. Umožňuje libovolné  

dokumenty třídit, složkovat, zálohovat a řídit k nim přístupy.

Pozastávky

Umožňují rozdělení celkové částky faktury do různých období splatnosti. 

Rozšiřují tak možnosti smluvních podmínek plateb vydaných a přijatých faktur  

s možností zadání vlastních termínů splatnosti. Dále umožňují změnu zpracování 

upomínek a penále.

Byznys žádanky
Možnost žádat prakticky o cokoli s možností schvalovacích procesů,  

rovněž s možností využití webových žádanek.

B scanner            Typový projekt pro řízení a komunikaci s dávkovou čtečkou čárových kódů.



www.byznys.eu

RF scanner
Typový projekt pro řízení a komunikaci s RFID čtečkou čárových kódů a řízení 

skladů.

Komunikace s dopravci
Umožňuje přípravu a export dat pro přepravní společnosti (tisk štítku, generace 

souboru a tisk průvodky pro řidiče).

Uživatelské doklady  - zápočet, upomínka 
a penalizační dopis v anglickém jazyce  Uživatelské reporty - zápočtu, upomínek a penalizačního dopisu v cizím jazyce.

Kontrola nákupních cen v příjemkách  

Aplikace umožňuje snadné dotažení čísla příjemky a celkové částky do soupisu 

přijaté faktury a následně v nabídce Kontrola nákupních cen v příjemkách 

sledovat shodnost částek na příjemce s částkami uvedenými na spárovaných 

dokladech - přijatých faktur, výdejek nebo pokladních dokladů.

Platební a splátkové kalendáře
Nástroj pro hromadné vystavování zálohových faktur a běžných daňových 

dokladů na základě smluv  v xls.

Skupinové DPH Umožňuje podat skupinové hlášení DPH a s ním souvisejících výkazů.

Klientský formát Pohledávky  
pro Komerční banku

Aplikace umožňuje exportovat údaje o pohledávkách v klientském formátu 

POHLEDÁVKY podporovaném Komerční bankou. Soubor vygenerovaný aplikací 

je možno importovat  do integrovaných distribučních kanálů (IDK). V současné 

době jsou to Mojebanka a Profibanka.

Klientský formát Pohledávky ČSOB
Aplikace naplní data (údaje z nezaplacených vydaných faktur) do zdrojového 

XLS. Obsluha výsledné xls zašle do ČSOB (e-mailem, nahráním přes web).

Překladový slovník systému Byznys - EN Slovník pro přeložení systému Byznys do anglického jazyka.

Překladový slovník systému Byznys - DE Slovník pro přeložení systému  Byznys do německého jazyka.

Překladový slovník systému Byznys - SR Slovník pro přeložení systému  Byznys do slovenského jazyka.

EDI komunikace Automotive Automotive EDI pro komunikaci s podniky podléhajícím automotive protokolu.

EDI komunikace Inhouse               
Systém EDI je globálně používaný transformační protokol, který využívá většina 

velkých obchodních řetězců na území ČR.


