Informačný softvér pre správcov
To najlepšie pre jednoduchú
a modernú správu bytových
a nebytových priestorov

O systéme
DOMUS

Systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pre správu bytov,
nebytových priestorov a výrobu tepla. V štyroch prívetivých moduloch
pod MS Windows uľahčuje vykonávať efektívnu správu.

Informácie na správnom mieste
Systém DOMUS je prístupný práve tam, kde je
to pre používateľa najvhodnejšie:

Modul DOMUS, ktorý
dal názov celému systému, umožňuje evidenciu spravovaných
priestorov, revízií, užívateľov priestorov, sleduje platby, eviduje meraciu techniku, odpočty
meračov a umožňuje
vykonať ročné vyúčtovanie.

FINUS je komplexný
ekonomický systém
umožňujúci viesť
podvojné účtovníctvo
s podporou fakturácie, predaja, skladov,
evidencie majetku,
CRM, banky, pokladne
a dopravy. Podporuje
neobmedzený počet
účtovných subjektov –
spravidla spoločenstvá
vlastníkov bytov.

Mzdy zaisťujú výpočet
miezd v zmysle platnej
legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu
miezd, vykazovania až
po ich automatické zaúčtovanie za zamestnancov spoločnosti,
zástupcov vlastníkov,
odmeny štatutárnym
zástupcom SVB. Samozrejme s generovaním
príkazov na úhradu.

Modul Výroba tepla je
určený výrobcom tepla
spadajúcim pod ÚRSO.
Sleduje náklady, odpočty meračov a z nich
vyplývajúce spotreby,
generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

●● Moduly systému pre bežnú prácu
sa spúšťajú v rámci prívetivej, ergonomicky navrhnutej aplikácie pod
MS Windows.
●● Vlastníci bytov si pozrú údaje
o dome a byte v ľubovoľnom prehliadači na počítači, tablete alebo
mobile.
●● Zamestnanci sa dostanú k údajom
cez mobilnú aplikáciu eDOMUS. Pokiaľ sa vykonáva vizuálny odpočet
meračov, je možné použiť mobilnú
aplikáciu Odpočet meračov.

Výmenu údajov medzi platformami zabezpečuje modul
centrálneho servera. Modul je
prevádzkovaný v ANASOFTe
a poskytuje služby všetkým
našim zákazníkom:
●● Prevádzka portálu
www.poschodoch.sk
●● Zálohovanie databáz
●● Automatický upgrade
●● Hybridná pošta
●● Zasielanie SMS na české
a slovenské mobilné čísla
●● Odpočty meračov cez internet
●● Mobilná aplikácia eDOMUS
●● Mobilná aplikácia
Odpočet meračov

Novinky v najnovšej verzii DOMUS X

Doladili sme používateľské rozhranie
Cieľom novej verzie informačného systému DOMUS je snaha o čo najvyššiu prívetivosť používateľského rozhrania. Zachovanie čistého „flat dizajnu“ pre rýchlejšiu
orientáciu na obrazovke a spôsob práce podobný kancelárskym balíkom je dôvodom, aby sa používateľom pracovalo rovnako jednoducho a príjemne ako v ich
obľúbených programoch. Pridanie bočného panelu umožňuje mať stále zobrazený
okamžitý prístup k často používaným funkciám.
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Najčastejšie používané príkazy
môžete mať neustále zapnuté
v bočnom paneli

V aplikáciách pracujete podobne ako vo svojich
obľúbených kancelárskych programoch

Moduly majú svoje pridelené farby.
Jediným pohľadom viete, v ktorom
module pracujete.

Záložky sú organizované
tak, aby ste sa ich
vypĺňaním zľava doprava
dostali až ku konečným
výsledkom

Novinky v najnovšej verzii DOMUS X

Používateľské nastavenia
Dlhodobo v systéme DOMUS
existujú nastavenia, ktoré uľahčujú používateľom prácu. Vedia
si definovať preddefinované
hodnoty pre polia faktúr, objednávok atď. Tiež vedia ovplyvniť
klávesové skratky.
Aby používatelia čo najviac využívali tieto zjednodušenia, bola
prijatá zásada „Dať nastavenia
používateľom pred oči“.
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Nastavenie má používateľ pred očami

Novinky v najnovšej verzii DOMUS X

Kalendár
Takmer každý údaj v systéme nesie aj informáciu
o dátume, kedy nastal.
Faktúry majú dátum vystavenia, dátum splatnosti, revízie majú dátum
vypršania splatnosti, domová schôdza má dátum konania atď. V rámci
kalendára je možné pozrieť sa na údaje aj opačným spôsobom – ku dňu
zobrazujeme udalosti
z celého systému, kedy
nastali. Je možné využiť
ich dvomi spôsobmi:
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Udalosti len za jeden dom za pol roka

Aktuálne sme v októbri 2019

●● Pozrieť sa na minulosť – idete na schôdzu
a kalendár zobrazí nových vlastníkov,
aké sa riešili požiadavky na údržbu, kedy
bola posledná schôdza...
●● Pozrieť sa na budúcnosť – kalendár zobrazí dátumy vypršania revízií, splatnosti
faktúr, termín najbližšej schôdze...

Minulosť

Budúcnosť

Novinky v najnovšej verzii DOMUS X

Service desk
Požiadavky akéhokoľvek druhu sú preorganizované
do nového Service desku. Poskytuje väčší prehľad
o všetkom, čo sa realizuje pre domy vo vašej správe.
Nielen požiadavky na údržbu, ale aj zmeny počtu
osôb, organizáciu schôdzí, odpočty meračov atď.
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Novinky v najnovšej verzii DOMUS X

Zásielky
V dnešnej dobe
už klienti vyžadujú administratívne
úkony „bez papiera“. Oveľa ľahšie sa
im pracuje s dokumentmi v elektronickej podobe. Zásielky riešia práve
ich doručovanie
a následnú evidenciu, aby bolo
vždy zrejmé akou
formou odišla
faktúra, zálohový
predpis alebo vyúčtovanie.
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Zásielky riešia nasledovné oblasti:

Odoslanie emailom

●● Delenie jedného výstupu pre viac adresátov
●● Spôsob doručenia zásielky:
●● Emailom – email s výstupom v tvare
PDF.
●● Hybridnou poštou – vytvorené PDF
sa zašlú spoločnosti, ktorá zabezpečí vytlačenie zaslaných PDF, vloží ich do obálky a podá na pošte.
●● Alebo tlačou – tlačový výstup si
zákazník vytlačí, vloží do obálky
a odošle.
●● Históriu zaslania (email, pošta, portál)
ale aj doručovaný výstup v tvare PDF
●● Poskladanie zásielky z viacerých príloh

Vytlačenie cez tlačiareň

eDOMUS Aplikácia pre mobilné telefóny sprístupňujúca údaje systému
DOMUS zamestnancom v teréne.

Z mobilného telefónu je možné:
●● Pristupovať k údajom – zistiť telefónne číslo na vlastníka, overiť skutočný stav na bankovom účte, nájsť
dodávateľa, ktorý naposledy robil
v dome opravu alebo revíziu a pod.
●● Pristupovať k priloženým dokumentom – pozrieť si sken zápisnice
zo schôdze aj spred 2 rokov, skontrolovať revíznu správu, zobraziť
energetický certifikát a pod.
●● Meniť údaje a vytvárať nové údaje –
zmeniť email, telefón na vlastníka,
zadať novú požiadavku na údržbu
a pod.

Portál
www.poschodoch.sk

Denné spotreby

Portál poschodoch.sk je integrovaný do systému DOMUS.
Prevádzkovaný je na serveroch
našej spoločnosti pre všetkých
zákazníkov. Správca si jednoduchým spôsobom vyberie,
ktoré údaje sa budú zobrazovať
užívateľom bytov a ktoré údaje
iba zástupcom vlastníkov.
Pre jeho naplnenie, nie je potrebné chodiť na portál. Používatelia bežne pracujú v systéme DOMUS pod MS Windows
a údaje sú automaticky zobrazované na portáli, vrátane priložených dokumentov v rámci
systému.

Služba využíva štandardné merače s diaľkovým odpočtom, ktoré sú odpočítavané
zberačmi údajov inštalovanými v dome.
Zberače zasielajú stavy meračov na dennej báze na portál www.poschodoch.sk,
ktorý ich sprístupňuje vlastníkom bytov,
vyhodnocuje ich a zasiela upozornenia.

Denná spotreba studenej vody

Spotreba v mojom
byte za deň

Priemerná spotreba
v objekte za deň

litre
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Užívatelia bytov si následne nájdu napríklad:
●●
●●
●●
●●

Konto bytu
Grafy spotrieb
Ročné vyúčtovanie
Náklady domu

●● Fond opráv
●● Revízie
●● Nástenku domu...

Denné spotreby sú v súlade so smernicou
EÚ 2018/2002/EU o energetickej efektívnosti. Vlastníci bytov dostávajú informácie
o spotrebe denne a vedia sa porovnať voči
porovnateľnému bytu, predchádzajúcim
obdobiam a nastaviť si hraničné hodnoty
spotrieb pre aktívnu notifikáciu.
Táto služba vyžaduje kompatibilné merače.
Spolupracujeme so spoločnosťami:
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Zasielanie SMS správ
Priamo z DOMUSu je možné zasielať SMS na telefónne čísla v Českej republike a na Slovensku.
Odoslaná SMS zostáva evidovaná v systéme aj
s termínom jej doručenia. Využívané sú na zasielanie upomienok, na upozornenia o termíne
schôdze, odstávke elektriny, zaslanie PF a pod.

V roku 2019 bolo zaslaných
viac ako 300 000 SMSiek
cez DOMUS SMS bránu

Odpočty meračov
mobilným telefónom
Vážený vlastník,
ku dňu 31. 5. 2020
evidujeme
na Vašom konte
nedoplatok vo výške
123,60 Eur. Prosíme
Vás o uhradenie
nedoplatku
do 10 dní.
Váš správca

Ešte niekoľko rokov bude potrebné odpočítavať merače
aj vizuálne. Pre zrýchlenie vizuálnych odpočtov je možné
namiesto papierových odpočtov poslať odpočtové hárky odpočtárom do ich mobilného telefónu so systémom
Android. Princíp je veľmi jednoduchý:
●● Informačný systém DOMUS vygeneruje elektronické
odpočtové hárky na www.poschodoch.sk
●● Odpočtár spustí aplikáciu Odpočet Meračov, v ktorej
sa mu zobrazia pridelené elektronické odpočtové hárky
●● V byte zapíše stavy meračov, urobí fotky meračov,
vypýta email, telefón
●● V dosahu WIFI zašle stavy do systému a vlastníkom
bytov email so stavmi a fotkami
Následne sa vlastníci bytov dostanú k odpočtom aj s fotkami cez portál www.poschodoch.sk.

Vypýta
si e-mail,
telefón

Vyplní
spotrebu

Urobí
fotku

Uzavrie
byt

SK

Bratislava – Slovensko

CZ

Praha – Česká republika

DE

Bochum – Nemecko

US

New Jersey – USA

Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné
riešenie pre správu bytových a nebytových priestorov
od technických modulov, cez moduly nájomného až
po vyúčtovanie. Jeho výhody využívajú správcovia viac
ako 250 spoločností, ktoré spravujú viac ako 750 000
priestorov na Slovensku a v Čechách.

Pre viac informácií nás
kontaktujte na adrese:

DOMUS predstavuje systém pre správu bytov kombinujúci aplikácie pre MS Windows, webový portál a mobilné aplikácie. Výrazne zjednodušuje prácu s údajmi,
jednoduchšie sa v ňom spracováva ročné vyúčtovanie
a predovšetkým vďaka jeho komplexnosti získavajú
správcovia na trhu potrebnú konkurenčnú výhodu.

www.anasoft.sk
obchod@anasoft.sk
+421 2 3223 4374
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

