
DOMUS
Správa bytov

 Moduly systému pre bežnú prácu spustíte ako 
príve  vú, ergonomicky navrhnutú aplikáciu pod 
MS Windows

 Vlastníci bytov si pozrú údaje o dome a byte na 
ubovo nom internetovom prehliada i na po íta i, 

tablete alebo mobile

 Odpo tári pre odpo et mera ov môžu použi  apliká-
ciu POSCHODOCH na svojich mobilných telefónoch 
so systémom Android

DOMUS je prístupný 
práve tam, kde 
potrebujete:

VŠETKO V POHODLÍ A TEPLE VÁŠHO DOMOVA

INFORMA NÝ SYSTÉM PRE SPRÁVU BYTOVÝCH A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

V DOMUSe je
spravovaných viac ako 
500.000 priestorov



Systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pre 
správu bytov, nebytových priestorov a výrobu tepla. 
V štyroch príve  vých moduloch pod MS Windows 
vám u ah uje vykonáva  efek  vnu správu.

O SYSTÉME 
DOMUS

FINUS predstavuje komplexný ekonomický systém umož ujúci vies  
podvojné ú tovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, 
evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy.

Mzdy umož ujú výpo et miezd v zmysle platnej legisla  vy od perso-
nálnej evidencie, dochádzky, samotného výpo tu miezd, vykazova-
nia až po ich automa  cké zaú tovanie. FINUS a Mzdy predstavujú 
všeobecne použite ný ekonomický systém, ktorý používajú aj 
ú tovné spolo nos  , personálne agentúry a pod.

Modul Výroba tepla je ur ený výrobcom tepla spadajúcim pod 
ÚRSO. Sleduje náklady, odpo ty mera ov a z nich vyplývajúce 
spotreby, generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

Výmenu údajov medzi pla  ormami zabezpe uje modul Centrálneho 
servera. Modul je prevádzkovaný v našej spolo nos   a poskytuje 
služby všetkým našim zákazníkom:

 Zasielanie SMS na 
eské a slovenské 

mobilné ísla
 Prevádzka portálu 

www.poschodoch.sk
 Zálohovanie databáz
 Automa  cký upgrade
 Hybridná pošta
 Odpo ty mera ov 

cez internet
 Android aplikácia 

POSCHODOCH

Modul DOMUS, ktorý dal názov celému 
systému, umož uje evidenciu spravo-
vaných priestorov, revízií, užívate ov 
priestorov, sleduje platby, eviduje me-
raciu techniku a umožní vám vykona  
ro né vyú tovanie.

PORTÁL POSCHODOCH.SK
Portál poschodoch.sk je integrovaný do systému DOMUS. Prevádz-
kovaný je na serveroch našej spolo nos   pre všetkých zákazníkov. 
Zákazníci si pre jeho spustenie nemusia ni  inštalova  ani sprístup-

ova  svoju po íta ovú sie  pre prístup z internetu. Jednoduchým 
spôsobom si vyklikajú, ktoré údaje sa budú zobrazova  užívate om 
bytov a ktoré údaje zástupcom vlastníkov.
Pre nap anie portálu nie je potrebné chodi  na portál. Používatelia 
bežne pracujú v systéme DOMUS pod MS Windows a údaje sú au-
toma  cky zobrazované na portáli vrátane priložených dokumentov 
v rámci systému.

Užívatelia bytov si následne nájdu napríklad:

 Konto bytu
 Grafy spotrieb
 Ro né vyú tovanie
 Náklady domu
 Fond opráv
 Revízie
 Nástenku domu...



ZASIELANIE 
SMS SPRÁV
Priamo z DOMUSu môžete zasiela  SMS 
na telefónne ísla v eskej republike 
a na Slovensku.

 Odoslaná SMS zostáva evidovaná 
v systéme aj s termínom jej doru enia 

 SMS je možné použi  na generova-
nie upomienok, ktoré automa  cky 
dop ajú výšku dlhu, dátum splatnos   
a íslo ú tu

 Využívané sú tiež na upozornenia 
o termíne schôdze, odstávke elek-
triny, zaslanie PF a pod.

Vážený v lastník , 
ku d u 31. 5. 2015 
evidujeme na Va-
šom konte nedopla-
tok vo výške 123,60 
Eur. Prosíme Vás 
o uhradenie nedo-
platku do 10 dní. Váš 
správca.

KONTROLA SPOTREBY

DENNÁ SPOTREBA STUDENEJ VODY

Moderné odpo ty mera ov v sú asnos   prebiehajú cez internet. 
DOMUS vám umožní  eto odpo ty dosta  priamo do systému u vás 
a užívatelia bytov sa k nim dostanú cez portál www.poschodoch.sk.

Využívané sú štandardné mera e s dia kovým odpo tom, 
ktoré sú odpo ítavané zbera mi údajov inštalovanými 
v dome. Zbera e zasielajú stavy mera ov na dennej báze 
na portál www.poschodoch.sk, ktorý ich sprístup uje 
vlastníkom bytov, vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia. 
Príkladom môže by  detekcia unikajúcej vody a upozor-
nenie užívate a.

ODPO TY MERA OV 
MOBILNÝM 
TELEFÓNOM
Namiesto papierových odpo tov môžete posla  od-
po tové hárky odpo tárom do ich mobilného telefónu 
so systémom Android. Princíp je ve mi jednoduchý:

 Váš informa ný systém vygeneruje elektronické 
odpo tové hárky na www.poschodoch.sk

 Odpo tár spus   aplikáciu POSCHODOCH, v ktorej sa 
mu zobrazia pridelené elektronické odpo tové hárky

 V byte zapíše stavy mera ov, urobí fotky mera ov, 
vypýta email, telefón

 V dosahu WIFI zašle stavy do vášho systému a vlast-
níkom bytov email so stavmi a fotkami

 Aplikácia je ZADARMO

Vypýta si email, 
telefón

Vyplní spotrebu

Urobí fotku

Uzavrie byt

Vyskúšajte si aplikáciu 
POSCHODOCH na Google play

Táto služba vyžaduje kompa  bilné mera e. Spolupracujeme so spolo nos ami:
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ÍM SME INÍ

Informa ný systém DOMUS predstavuje kom-
plexné riešenie pre správu bytových a nebyto-
vých priestorov od technických modulov, cez 
moduly nájomného až po vyú tovanie. Jeho 
výhody využívajú správcovia viac ako 180 spolo -
nos  , ktoré spravujú viac ako 500 000 priestorov 
na Slovensku a v echách.

Spolo nos  Anaso   sa venuje vývoju 
so  véru od svojho vzniku. V sú asnos   
zamestnáva viac ako 130 zamestnancov v 4 krajinách. 
Poskytujeme služby vývoja so  véru na mieru 
a venujeme sa našim produktom v oblas   riadenia 
výroby, op  malizácie logis  ky, digitalizovaného 
podpisu a správy bytov. Systém DOMUS 
pre správu bytov je jedným z našich 
najvä ších produktov a vyvíjame ho 
od založenia spolo nos   v roku 
1993. V spolo nos   sa mu venuje 
približne 20 zamestnancov.

www.anaso  .sk
obchod@anaso  .sk

+421 2 3223 4111

Bra  slava – Slovakia
eská Lípa – Czech Republic

Bochum – Germany
New Jersey – USA
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CERTIFIKÁTY 

ISO 9001
ISO 27001

ISO/IEC 20000-1
EU & NATO SECRET
Security Clearance

ARCHITEKTÚRA

 HW požiadavky na server ur ujeme 
pod a po tu spravovaných bytov. V prí-
pade menších inštalácii je možné použi  
ako server výkonnejšiu stanicu alebo 
využi  náš server v cloude. 

 Pracovné stanice by mali ma  mini-
málne 2GB pamäte, minimálne roz-
líšenie 1280x768 a opera ný systém 
MS Windows XP/Vista/7/8/10.

 Plnohodnotné ú tovníctvo vrátane 
DPH je integrované do systému

 Všetky moduly bežia nad jednou da-
tabázou, údaje sú evidované len raz

 Vybrané aplikácie bežia nielen pod 
MS Windows, ale aj v prehliada i a na 
Android zariadeniach

 Portál www.poschodoch.sk je integ-
rálnou sú as ou a o jeho prevádzku sa 
postaráme za vás

Užívatelia bytov
(internetový prehliada )

Po íta ová sie

Pobo ka

Zamestnanci

Internet

CENTRÁLNY SERVER, KLIENT
SAP SQL ANYWHERE
MS WINDOWS, LINUX

ANASOFT, Centrálny server
Telefonická a vzdialená podpora

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA
SMS, HYBRIDNÁ POŠTA, ODPO TY
WWW.POSCHODOCH.SK
NOVÉ VERZIE
ZÁLOHOVANIE

Zabezpe ená 
komunikácia

medzi ANASOFTom
a zákazníkmi


