Správa bytov
Informačný systém
pre správu bytových
a nebytových priestorov

DOMUS
JE PRÍSTUPNÝ
PRÁVE TAM, KDE
POTREBUJETE:

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

Ktorýkoľvek internetový
prehliadač je vhodný na zistenie
informácií o dome alebo byte
vlastníka.

Systém je prístupný aj cez
mobilnú aplikáciu eDOMUS pre
prehliadanie a aj zmeny údajov
Odpočtári pre odpočet
meračov môžu použiť
mobilnú aplikáciu

MODULY PRE SPRÁVU
BYTOV, ÚČTOVNÍCTVO,
MZDY A VÝROBU TEPLA
PORTÁL
WWW.POSCHODOCH.SK
PRE VLASTNÍKOV BYTOV
ZASIELANIE
SMS SPRÁV
DENNÉ ODPOČTY
MERAČOV CEZ INTERNET
ODPOČTY MERAČOV
MOBILNÝM TELEFÓNOM
eDOMUS – DOMUS
V MOBILNOM TELEFÓNE

HYBRIDNÁ
POŠTA
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 pre správu viac
ako 600 000 priestorov
na Slovensku a v Čechách.

Všetko v pohodlí
a teple vášho domova

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.

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.

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

Modul Centrálneho servera
zabezpečuje výmenu údajov
medzi platformami. Je
prevádzkovaný v našej spoločnosti
a poskytuje služby všetkým našim
zákazníkom:

FINUS predstavuje
komplexný ekonomický
systém umožňujúci viesť
podvojné účtovníctvo s podporou
fakturácie, predaja, skladov,
evidencie majetku, CRM, banky,
pokladne a dopravy.
Mzdy umožňujú výpočet
miezd v zmysle platnej
legislatívy od personálnej
evidencie, dochádzky, samotného
výpočtu miezd, vykazovania až po ich
automatické zaúčtovanie. FINUS
a Mzdy predstavujú všeobecne
použiteľný ekonomický systém, ktorý
používajú aj účtovné spoločnosti,
personálne agentúry a pod.

SMS správy na české
a slovenské mobilné čísla
Portál www.poschodoch.sk
Zálohovanie databáz

eDOMUS
Prístup k údajom zo systému
DOMUS kdekoľvek. V mobilnej
aplikácii môžete:
Pristupovať k údajom
Pristupovať ku skenom
zápisníc zo schôdzí, faktúr atď.
Meniť kontaktné údaje, stavy
konštrukčných prvkov
Zadávať hlásenia na údržbu,
odpočty meračov

Automatický upgrade
Hybridná pošta
Denné odpočty meračov
cez internet
Mobilná aplikácia pre odpočet
meračov
Mobilná aplikácia pre prístup
k systému – eDOMUS
Vyskúšajte si
aplikáciu eDOMUS
na Obchod Play
alebo App Store

PORTÁL
poschodoch.sk
Portál poschodoch.sk je
integrovaný do systému DOMUS.
Prevádzkovaný je na serveroch
našej spoločnosti pre všetkých
zákazníkov. Zákazníci si pre
jeho spustenie nemusia nič
inštalovať ani sprístupňovať
svoju počítačovú sieť pre prístup
z internetu. Jednoduchým
spôsobom si vyklikajú, ktoré
údaje sa budú zobrazovať
užívateľom bytov a ktoré údaje
zástupcom vlastníkov.
Pre napĺňanie portálu 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.
Užívatelia bytov si následne
nájdu napríklad:
Konto bytu
Grafy spotrieb
Ročné vyúčtovanie
Náklady domu
Fond opráv
Revízie
Nástenku domu...

DENNÉ ODPOČTY meračov cez internet
Využívané sú 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. Príkladom môže byť
detekcia unikajúcej vody a upozornenie užívateľa.

SPOTREBA V MOJOM
BYTE ZA DEŇ

LITRE

DENNÁ
SPOTREBA
STUDENEJ
VODY

PRIEMERNÁ SPOTREBA
V OBJEKTE ZA DEŇ
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Táto služba vyžaduje kompatibilné merače.
Spolupracujeme so spoločnosťami:

ODPOČTY
MERAČOV
MOBILNÝM
TELEFÓNOM
Namiesto papierových odpočtov
môžete poslať odpočtové hárky
odpočtárom do ich mobilného
telefónu. Princíp je veľmi jednoduchý:

Odpočtár spustí aplikáciu,
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 vášho systému a vlastníkom
bytov email so stavmi a fotkami

VYPÝTA
SI EMAIL,
TELEFÓN
VYPLNÍ
SPOTREBU

Aplikácia je ZADARMO

UROBÍ
FOTKU
UZAVRIE
BYT
Vyskúšajte si aplikáciu
Odpočet meračov na Obchod Play

ARCHITEKTÚRA
Hardvérové požiadavky na server
určujeme podľa počtu spravovaných
bytov. V prípade menších inštalácii je
možné použiť ako server výkonnejší
počítač alebo využiť náš server v cloude.
Pracovné stanice by mali mať minimálne
2GB pamäte, minimálne rozlíšenie
1280x768 a operačný systém
MS Windows XP/Vista/7/8/10.

UŽÍVATELIA BYTOV
(INTERNETOVÝ
PREHLIADAČ)

HYBRIDNÁ POŠTA
Pre zásielky vlastníkom bytov môžete využiť funkciu hybridnej pošty. Po
zobrazení výstupu na obrazovku si vyberiete, namiesto tlače na tlačiarni,
hybridnú poštu. Systém automaticky výstup rozdelí na zásielky pre jednotlivé
priestory, uloží do PDF a zašle hybridnému operátorovi. Ten ich vytlačí,
zaobálkuje a podá na pošte. PDF vám zostávajú archivované pri vlastníkoch.
Podobne funguje aj zasielanie cez email.

VYTLAČÍ LISTY,
VLOŽÍ DO OBÁLKY
A PODÁ NA POŠTE
POBOČKA

POŠTA DORUČÍ
LIST ADRESÁTOVI
INTERNET

Zabezpečená
komunikácia
medzi ANASOFTom
a zákazníkmi

SMS SPRÁVY
Priamo z DOMUSu môžete zasielať SMS na telefónne čísla v Českej republike a na Slovensku.

POČÍTAČOVÁ
SIEŤ
ZAMESTNANCI
CENTRÁLNY SERVER, KLIENT
SAP SQL ANYWHERE
MS WINDOWS, LINUX

ZÁKAZNÍCKA ZÓNA
MOBILNÉ APLIKÁCIE
SMS, HYBRIDNÁ POŠTA, ODPOČTY
WWW.POSCHODOCH.SK
NOVÉ VERZIE
ZÁLOHOVANIE

ANASOFT, CENTRÁLNY SERVER,
TELEFONICKÁ A VZDIALENÁ PODPORA
250 spoločností
v DOMUSe spravuje
viac ako 600 000
priestorov
DOMUS 042018

Odoslaná SMS zostáva
evidovaná v systéme aj
s termínom jej doručenia
SMS je možné použiť
na generovanie upomienok,
ktoré automaticky
dopĺňajú výšku dlhu, dátum
splatnosti a číslo účtu
Využívané sú tiež
na upozornenia o termíne
schôdze, odstávke elektriny,
zaslanie PF a pod.

Anasoft, založený 1991, je softwarehouse
poskytujúci riešenia podnikových
informačných systémov. Pôsobí
v 4 krajinách a zamestnáva vyše
100 profesionálov. Medzi základné
produktové línie patrí DOMUS – systém
pre správu priestorov, EMANS – systém
pre riadenie výroby, VIATUS – riešenie
pre optimalizáciu logistiky a SIGNATUS
– aplikácia pre vlastnoručné digitálne
podpisovanie. Portfólio dopĺňajú služby
v oblasti poskytovania infraštruktúry
a bezpečnosti informačných systémov.
www.anasoft.sk
obchod@anasoft.sk
+421 2 3223 4374
SK
CZ
DE
US

Bratislava – Slovensko
Česká Lípa – Česká republika
Bochum – Nemecko
New Jersey – USA

