
Správa bytů

 Moduly systému pro běžnou 
práci spustíte jako přívětivou, 
ergonomicky navrženou aplikaci 
pod MS Windows

 Kterýkoliv internetový 
prohlížeč je vhodný pro zjištění 
informací o domě nebo bytě 
vlastníka

 Systém je přístupný i přes 
mobilní aplikaci eDOMUS pro 
prohlížení a také změny údajů

 Odečtáři pro odečet  
měřičů mohou použít  
mobilní aplikaci

DOMUS JE 
PŘÍSTUPNÝ 
PRÁVĚ TAM, KDE 
POTŘEBUJETE:

Informační systém 
pro správu bytových 
a nebytových prostor

MODULY PRO SPRÁVU 
BYTŮ, ÚČETNICTVÍ, 
MZDY A VÝROBU TEPLA

PORTÁL 
WWW.POSCHODECH.CZ 
PRO VLASTNÍKY BYTŮ

ZASÍLÁNÍ 
SMS ZPRÁV

HYBRIDNÍ 
POŠTA

DENNÍ ODEČTY MĚŘIČŮ 
PŘES INTERNET

ODEČTY MĚŘIČŮ 
MOBILNÍM TELEFONEM

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 pro správu více 
než 600 000 prostor 
v Čechách a na Slovensku.eDOMUS – DOMUS 

V MOBILNÍM TELEFONU



eDOMUS
Přístup k údajům ze systému 
DOMUS kdekoliv. V mobilní 
aplikaci můžete:

 Přistupovat k datům

 Přistupovat ke skenům zápisů 
ze schůzí, faktur atd.

 Měnit kontaktní údaje, stavy 
konstrukčních prvků

 Zadávat hlášení na údržbu, 
odečty měřičů

Vše v pohodlí a teple 
Vašeho domova

O SYSTÉMU 
DOMUS

Modul DOMUS, který dal 
název celému systému, 
umožňuje evidenci 

spravovaných prostor, revizí, uživatelů 
prostor, sleduje platby, eviduje měřící 
techniku a umožní vám provádět 
roční vyúčtování.

FINUS představuje komplexní 
ekonomický systém 
umožňující vést podvojné 

účetnictví s podporou fakturace, 
prodeje, skladů, evidence majetku, 
CRM, banky, pokladny a dopravy.

Mzdy umožňují výpočet 
mezd ve smyslu platné 
legislativy od personální 

evidence, docházky, samotného 
výpočtu mezd, vykazování až 
po jejich automatické zaúčtování. 
FINUS a Mzdy představují všeobecně 
použitelný ekonomický systém, 
který používají i účetní společnosti, 
personální agentury apod.

Modul Výroba tepla je určen 
výrobcům tepla spadajícím 
pod Energetický regulační 

úřad. Sleduje náklady, odečty 
měřičů a z nich vyplývající spotřeby, 
generuje faktury a sleduje technické 
vybavení výroby.

Modul Centrální server 
zajišťuje výměnu dat mezi 
platformami. Je provozován 

v naší společnosti a poskytuje služby 
všem našim zákazníkům:

Systém DOMUS představuje 
komplexní řešení pro správu bytů, 
nebytových prostor a výrobu tepla. 
Ve čtyřech přívětivých modulech 
pod MS Windows vám ulehčuje 
provádění efektivní správy.

 SMS zprávy na česká  
a slovenská mobilní čísla

 Portál www.poschodech.cz

 Zálohování databází

 Automatický upgrade

 Hybridní pošta

 Sledování insolvenčního rejstříku

 Denní odečty měřičů přes 
internet

 Mobilní aplikace pro odečet 
měřičů

 Mobilní aplikace pro přístup 
k systému – eDOMUS

Vyzkoušejte si 
aplikaci eDOMUS 
na Google Play 
nebo App Store



DENNÍ 
SPOTŘEBA 
STUDENÉ 
VODY

Tato služba vyžaduje kompatibilní měřiče.
Spolupracujeme se společnostmi:
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PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA 
V OBJEKTU ZA DEN

SPOTŘEBA V MÉM 
BYTĚ ZA DEN

PORTÁL 
poschodech.cz

DENNÍ ODEČTY měřičů přes internet

Pro naplnění portálu není 
potřeba chodit na portál. 
Uživatelé běžně pracují 
v systému DOMUS pod 
MS Windows a údaje jsou 
automaticky zobrazovány 
na portálu včetně přiložených 
dokumentů v rámci systému.

Uživatelé bytů si následně 
najdou například:

 Konto bytu

 Grafy spotřeb

 Roční vyúčtování

 Náklady domu

 Fond oprav

 Revize

 Nástěnku domu...

Portál poschodech.cz je 
integrován do systému DOMUS. 
Je provozován na serverech 
naší společnosti pro všechny 
zákazníky. Zákazníci si pro 
jeho spuštění nemusí nic 
instalovat ani zpřístupňovat 
svou počítačovou síť pro přístup 
z internetu. Jednoduchým 
způsobem si vyberou, které 
údaje se budou zobrazovat 
uživatelům bytů a které údaje 
zástupcům vlastníků.

Využívány jsou standardní měřiče s dálkovým odečtem, které jsou odčítány 
sběrači údajů instalovanými v domě. Sběrače zasílají stavy měřičů na denní 
bázi na portál www.poschodech.cz, který je zpřístupňuje vlastníkům bytů, 
vyhodnocuje je a zasílá upozornění. Příkladem může být detekce unikající 
vody a upozornění uživatele.

ODEČTY
MĚŘIČŮ 
MOBILNÍM 
TELEFONEM
Místo papírových odečtů můžete 
poslat odečtové lístky odečtářům 
do jejich mobilního telefonu. 
Princip je velmi jednoduchý:

 Odečtář spustí aplikaci, v níž se 
mu zobrazí přidělené elektronické 
odečtové lístky

 V bytě zapíše stavy měřičů, 
vytvoří fotky měřičů, zjistí email, 
telefon

 V dosahu WIFI zašle stavy 
do vašeho systému a vlastníkům 
bytů email se stavy a fotkami

Aplikácia je ZADARMO

Vyzkoušejte si aplikaci 
Odečet měřičů na Google play

VYŽÁDÁ 
SI EMAIL, 
TELEFON

VYPLNÍ 
SPOTŘEBU

VYTVOŘÍ 
FOTOGRAFII

UZAVŘE 
BYT

LITRY

DNY



www.anasoft.cz
obchod@anasoft.cz
+420 481 120 610

Česká Lípa – Czech Republic
Bratislava – Slovakia
Bochum – Germany
New Jersey – USA
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ARCHITEKTURA
HW požadavky na server určujeme podle 
počtu spravovaných bytů. V případě 
menších instalací je možné použít jako 
server výkonnější stanici nebo využít náš 
server v cloudu.

Pracovní stanice by měli mít minimálně 
2GB paměti, minimální rozlišení 
1280x768 a operační systém MS 
Windows XP/Vista/7/8/10.

UŽIVATELÉ BYTŮ 
(INTERNETOVÝ 
PROHLÍŽEČ)

POČÍTAČOVÁ 
SÍŤ

POBOČKA

ZAMĚSTNANCI

INTERNET

CENTRÁLNÍ SERVER, KLIENT
SAP SQL ANYWHERE
MS WINDOWS, LINUX

ANASOFT, CENTRÁLNÍ SERVER,
TELEFONICKÁ A VZDÁLENÁ PODPORA

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA
MOBILNÍ APLIKACE
SMS, HYBRIDNÍ POŠTA, ODEČTY
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
WWW.POSCHODECH.CZ
NOVÉ VERZE
ZÁLOHOVÁNÍ

HYBRIDNÍ POŠTA
Pro zásilky vlastníkům bytů můžete využít funkci hybridní pošty. Po zobrazení 
výstupu na obrazovku si vyberete, namísto tisku na tiskárně, hybridní poštu. 
Systém automaticky výstup rozdělí na zásilky pro jednotlivé prostory, uloží 
do PDF a zašle hybridnímu operátorovi. Ten je vytiskne, zaobálkuje a podá 
na poště. PDF soubory vám zůstávají archivovány u vlastníků.  
Podobně funguje i zasílání přes email.

VYTISKNE DOPISY, 
VLOŽÍ DO OBÁLKY 
A PODÁ NA POŠTĚ

POŠTA DORUČÍ 
DOPIS ADRESÁTOVI

Zabezpečená 
komunikace mezi 

ANASOFTem 
a zákazníky

Anasoft, založený 1991, je softwarový 
dům poskytující řešení podnikových 
informačních systémů. Působí 
ve 4 zemích a zaměstnává přes 
100 profesionálů. Mezi základní 
produktové linie patří DOMUS – systém 
pro správu prostor, EMANS – systém 
pro řízení výroby, VIATUS – řešení 
pro optimalizaci logistiky a Signatus 
– aplikace pro vlastnoruční digitální 
podepisování. Portfolio doplňují služby 
v oblasti poskytování infrastruktury 
a bezpečnosti informačních systémů.

SMS ZPRÁVY
Přímo z DOMUSu můžete zasílat 
SMS na telefonní čísla v České 
republice a na Slovensku.

 Odeslaná SMS zůstává 
evidována v systému i s 
termínem jejího doručení 

 SMS je možné použít ke 
generování upomínek, které 
automaticky doplňují výši dluhu, 
datum splatnosti a číslo účtu

 Využívány jsou také 
k upozornění o termínu schůze, 
odstávce elektřiny, zaslání PF 
apod.

250 společností 
v DOMUSu spravuje 
více než 600 000 
prostor


