
Informační software pro správce
To nejlepší pro jednoduchou 
a moderní správu bytových 
a nebytových prostor



O systému 
DOMUS

Informace na správném místěSystém DOMUS představuje komplexní řešení pro správu bytů,
nebytových prostor a výrobu tepla. Ve čtyřech přívětivých modulech
pod MS Windows umožňuje snadněji vykonávat efektivní správu.

Modul DOMUS, který 
dal název celému sys-
tému, umožňuje evi-
denci spravovaných 
prostor, revizí, uživatelů 
prostor, sleduje platby, 
eviduje měřící tech-
niku, odečty měřičů 
a umožňuje provádět 
roční vyúčtování.

Systém DOMUS je přístupný právě tam, 
kde je to pro uživatele nejvhodnější:

FINUS je komplexní 
ekonomický systém 
umožňující  vedení 
podvojného účetnic-
tví s podporou faktu-
race, prodeje, skladů, 
evidence majetku, 
CRM, banky, pokladny 
a dopravy. Podporu-
je neomezený počet 
účetních subjektů – 
zpravidla společenství 
vlastníků jednotek.

Mzdy zajišťují výpočet 
mezd zaměstnanců 
společnosti, zástup-
ců vlastníků, odměny 
statutárních zástupců 
SVJ ve smyslu platné 
legislativy od personál-
ní evidence, docházky, 
samotného výpočtu 
mezd, vykazování až 
po jejich automatické 
zaúčtování. Samozřej-
mostí je generování 
příkazů k úhradě.

Modul Výroba tepla je 
určen výrobcům tep-
la spadajících pod 
Energetický regulační 
úřad. Sleduje náklady, 
odečty měřičů a z nich 
vyplývající spotřeby, 
generuje faktury a sle-
duje technické vybave-
ní výroby.

Výměnu údajů mezi platformami za-
bezpečuje modul centrálního serve-
ru. Modul je provozován v ANASOFTu 
a poskytuje služby všem našim zá-
kazníkům: ● Moduly systému pro běžnou práci 

se spouští v rámci přívětivé, ergo-
nomicky navržené aplikace pod 
MS Windows.

 ● Vlastníci bytů si prohlédnou údaje 
domu a bytu na libovolném interne-
tovém prohlížeči na počítači, tabletu 
nebo mobilu.

 ● Zaměstnanci se dostanou k údajům 
přes mobilní aplikaci eDOMUS. 
Pokud se provádí vizuální odečet 
měřičů, je možné použít mobilní 
aplikaci Odečet měřičů.

 ● Provoz portálu  
www.poschodech.cz

 ● Zálohování databáze
 ● Automatický upgrade
 ● Hybridní pošta
 ● Sledování insolvenčního rejstříku
 ● Zasílání SMS na česká 

a slovenská mobilní čísla
 ● Odečty měřičů přes internet
 ● Mobilní aplikace eDOMUS
 ● Mobilní aplikace Odečet měřičů



1Doladili jsme uživatelské rozhraní
Cílem nové verze informačního systému DOMUS je snaha o co největší přívětivost 
uživatelského rozhraní. Zachování čistého „flat designu“ pro rychlejší orientaci 
na obrazovce a způsob práce podobný kancelářským programům je důvodem, 
aby se uživatelům pracovalo stejně jednoduše a příjemně jako v jejich dalších 
oblíbených programech. Přidání bočního panelu umožňuje mít stále zobrazený 
okamžitý přístup k často používaným funkcím.

Nejčastěji používané příkazy 
můžete mít neustále zapnuté 
v bočním panelu

V aplikacích pracujete podobně jako ve svých 
oblíbených kancelářských programech

Moduly mají přiděleny své barvy. 
Jediným pohledem víte, ve kterém 
modulu pracujete.

Záložky jsou organizovány 
tak, abyste se jejich 
vyplňováním zleva 
doprava dostali až ke 
konečným výsledkům

Novinky ve verzi DOMUS X



2Uživatelské nastavení
Dlouhodobě v systému DOMUS 
existují nastavení, která zjedno-
dušují uživatelům práci. Mohou 
si definovat přednastavené hod-
noty pro pole faktur, objedná-
vek atd. Taktéž dokáží ovlivnit 
klávesové zkratky.

Aby uživatelé co nejvíce vyu-
žívali tato zjednodušení, byla 
přijata zásada „Dát nastavení 
uživateli před oči“.

Nastavení má uživatel před očima

Novinky ve verzi DOMUS X



3Kalendář
Téměř každý údaj v sys-
tému nese i  informaci 
o datu, kdy nastal. Faktu-
ry mají datum vystavení, 
datum vypršení platnosti, 
revize mají datum vypr-
šení splatnosti, domovní 
schůze má datum konání 
atd. V rámci kalendáře je 
možné dívat se na údaje 
i opačným způsobem – 
události z celého systé-
mu zobrazujeme ke dni, 
kdy nastaly. Je možné 
využít je dvěma způsoby:

 ● Prohlédnout si minulost – jdete na schůzi 
a kalendář zobrazí nové vlastníky, jaké 
se řešily požadavky na údržbu, kdy byla 
poslední schůze...

 ● Podívat se na budoucnost – kalendář zo-
brazí data vypršení revizí, splatnosti 
faktur, termín nejbližší schůze..

Aktuálně jsme v září 2019

Minulost Budoucnost

Události jen za jeden dům za půl roku
Novinky ve verzi DOMUS X



4Service desk
Požadavky jakéhokoliv druhu jsou organizovány 
do nového Service desku. Poskytuje větší přehled 
o všem, co se realizuje pro domy ve vaší správě. 
Nejen požadavky na údržbu, ale i změny počtu osob, 
organizace schůzí, odečty měřičů atd.

Novinky ve verzi DOMUS X



5Zásilky
V dnešní době již 
klienti vyžadují 
administrativní 
úkony „bez papíru“. 
Mnohem jedno -
dušeji se jim pra-
cuje s dokumen-
ty v elektronické 
podobě. Zásilky 
řeší právě jejich 
doručování a ná-
slednou evidenci, 
aby bylo vždy zřej-
mé jakou formou 
odešla faktura, 
zálohový předpis 
nebo vyúčtování.

Zásilky řeší následující oblasti:

 ● Dělení jednoho výstupu pro více ad-
resátů

 ● Způsob doručení zásilky:

 ● Historii způsobu zaslání (e-mail, po-
šta, portál) i doručovaných výstupů 
ve tvaru PDF

 ● Poskládání zásilky z více příloh

 ● E-mailem – e-mail s výstupem 
ve formátu PDF.

 ● Hybridní pošta – vytvořená PDF 
se zašlou společnosti, která za-
jistí tisk zaslaných PDF, vložení 
do obálek a podání na poště.

 ● nebo Tisk – výstup si zákazník 
vytiskne, vloží do obálky a odešle

Odeslání e-mailem

Vytištění na tiskárně

Novinky ve verzi DOMUS X



eDOMUS
Aplikace pro mobilní telefony zpřístupňující údaje systému 
DOMUS zaměstnancům v terénu.

Z mobilního telefonu je možné:

 ● Přistupovat k údajům – zjistit telefon-
ní číslo na vlastníka, ověřit skutečný 
stav na bankovním účtu, najít do-
davatele, který naposledy provedl 
v domě opravu nebo revizi apod.

 ● Přistupovat k přiloženým dokumentům 
– prohlédnout si sken zápisu ze 
schůze konané před 2 lety, zkon-
trolovat revizní zprávu, zobrazit 
energetický certifikát apod.

 ● Měnit údaje a vytvářet nové údaje – 
změnit e-mail, telefon na vlastníka 
zadat nový požadavek na údržbu 
apod.



Portál 
www.poschodech.cz

Denní spotřeby

Portál poschodech.cz je in-
tegrován do systému DOMUS. 
Provozovaný je na serverech 
naší společnosti pro všechny 
zákazníky. Správce si jednodu-
chým způsobem vybere, které 
údaje se budou zobrazovat uži-
vatelům bytů a které údaje jen 
zástupcům vlastníků. 
Pro jeho naplnění není potře-
ba chodit na portál. Uživate-
lé běžně pracují v systému  
DOMUS pod MS Windows 
a údaje jsou automaticky zo-
brazovány na portálu, včetně 
přiložených dokumentů v rámci 
systému.

Služba využívá standardní měřiče s dálko-
vým odečtem, které jsou odečítány sběrači 
údajů instalovanými v domě. Sběrače za-
sílají stavy měřičů na denní bázi na portál 
www.poschodech.cz, který je zpřístupňuje 
vlastníkům bytů, vyhodnocuje je a zasílá 
upozornění.

Denní spotřeby jsou v souladu se směrnicí 
EU 2018/2002/EU o energetické efektiv-
nosti. Vlastníci bytů dostávají informace 
o spotřebě denně a dokáží se porovnat vůči 
srovnatelnému bytu, předchozím obdobím 
a nastavit si hraniční hodnoty spotřeb pro 
aktivní notifikaci.

 ● Konto bytu
 ● Grafy spotřeb
 ● Roční vyúčtování
 ● Náklady domu

 ● Fond oprav
 ● Revize
 ● Nástěnku domu...

Tato služba vyžaduje kompatibilní měřiče.
Spolupracujeme se společnostmi:

Průměrná spotřeba
v objektu za den

Spotřeba v mém
bytě za den

Denní spotřeba studené vody

1 9 17 253 11 19 275 13 21 297 15 23 31
2 10 18 264 12 20 286 14 22 308 16 24
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Uživatelé bytů si následně najdou například:



Zasílání SMS zpráv Odečty měřičů
mobilním telefonem

Přímo z DOMUSu je možné zasílat SMS na te-
lefonní čísla v České republice a na Slovensku. 
Odeslaná SMS zůstává evidována v systému 
i s termínem jejího doručení. Využívány jsou k za-
sílání upomínek, k upozornění na termín schůze, 
odstávce elektřiny, zaslání PF apod.

Ještě několik let bude potřebné odečítat měřiče i vizuálně. 
Pro zrychlení vizuálních odečtů je možné místo papíro-
vých odečtů poslat odečtové lístky odečtářům do jejich 
mobilního telefonu se systémem Android. Princip je velmi 
jednoduchý:

V roce 2019 bylo zasláno 
Více než 300 000 SMS přes 
DOMUS SMS bránu

 ● Informační systém DOMUS vygeneruje elektronické 
odečtové lístky na www.poschodech.cz

 ● Odečtář spustí aplikaci Odečet Měřičů, ve které se mu 
zobrazí přidělené elektronické odečtové lístky

 ● V bytě zapíše stavy měřičů, udělá fotky měřičů, vyžádá 
si e-mail, telefon

 ● V dosahu WIFI zašle stavy do systému a vlastníkům 
bytů e-mail se stavy a fotkami

Následně se vlastníci bytů dostanou k odečtům i s fotkami
přes portál www.poschodech.cz.

Vyžádá
si e-mail,
telefon

Vyplní
spotřebu

Udělá
fotku

Uzavře
byt

Vážený vlastníku,
ke dni 31. 5. 2020

evidujeme
na Vašem kontě

nedoplatek ve výši
3.399 Kč. Prosíme

Vás o uhrazení
nedoplatku
do 10 dní.

Váš správce



Pro více informací nás
kontaktujte na adrese:

www.anasoft.cz
obchod@anasoft.cz
+420 481 120 610
ANASOFT s.r.o.
Antala Staška 511/40
140 00 Praha 4

Bratislava – Slovensko

Praha – Česká republika

Bochum – Německo

New Jersey – USA
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Informační systém DOMUS představuje komplexní řešení 
pro správu bytových a nebytových prostor od technických 
modulů, přes moduly nájemného až po vyúčtování. Jeho 
výhody využívají správci více než 250 společností, které 
spravují více než 750 000 prostor v Čechách a na Slovensku.

DOMUS představuje systém pro správu bytů kombinu-
jící aplikace pro MS Windows, webový portál a mobilní 
aplikace. Výrazně zjednodušuje práci s údaji, snadno se 
v něm zpracovává roční vyúčtování a především díky jeho 
komplexnosti získávají správci na trhu potřebnou konku-
renční výhodu.


