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

Kterýkoliv internetový prohlížeč 
je vhodný na zjistění 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:

Moduly pro správu
bytů, účetnictví,
mzdy a výrobu tepla

Portál 
www.poschodech.cz
pro vlastníky bytů

Zasílání
SMS zpráv

Elektronické
zásilky

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 800 000 
prostor na Slovensku 
a v Čechách.

eDOMUS – DOMUS
v mobilním telefonu

To nejlepší
pro jednoduchou
a moderní
správu bytových
a nebytových
prostor

Informační software pro správce



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

O systému
DOMUS

Modul DOMUS, který dal 
název celému systému, 
umožňuje evidenci 

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

Finance a ekonomika
představuje komplexní 
ekonomický systém 

umožňující vést podvojné účetnictví 
s podporou fakturace, prodeje, 
skladů, evidence majetku, CRM, 
banky, pokladny a dopravy. 
Podporuje neomezený počet 
účetních subjektů zpravidla 
společenství vlastníků jednotek.

Modul Výroba tepla je 
určený výrobcům tepla 
spadajícím pod ERÚ. 

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

Mzdy zajišťují výpočet mezd 
ve smyslu platné legislativy 
od personální evidence, 

docházky, samotného výpočtu mezd, 
vykazování až po jejich automatické 
zaúčtování za zaměstnance 
společnosti, zástupce vlastníků, 
odměny statutárním zástupcům SVJ. 
Samozřejmě s generováním příkazů 
k úhradě.

Výměnu dat mezi 
platformami zajišťuje modul 
centrálního serveru. Modul je 

provozován v ANASOFTu 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 usnadňuje 
vykonávání efektivní správy.

 SMS zprávy na česká a slovenská 
mobilní čísla

 Sledování insolvenčního rejstříku

 Portál www.poschodech.cz

 Zálohování databází

 Automatický upgrade

 Hybridní pošta

 Denní odečty měřičů přes internet

 Mobilní aplikace pro odečet měřičů

 Mobilní aplikace pro přístup 
k systému – eDOMUS

Vyzkoušejte
si aplikaci
eDOMUS
na Obchod
Play nebo
App Store



Tato služba vyžaduje kompatibilní měřiče. Spolupracujeme se společnostmi:

Portál Denní odečty měřičů
přes internet

Pro jeho naplňování není třeba 
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.

Obsah portálu si můžete 
prohlédnout přes bezplatně 
přístupný demonstrační účet.

Portál www.poschodech.cz je
integrovaný do systému DOMUS.
Provozován je na serverech
naší společnosti pro všechny
zákazníky. Zákazníci si
jednoduchým způsobem
zakliknou, které údaje se budou
zobrazovat vlastníkům a které
údaje zástupcům vlastníků. 

Spolupracujeme se společnostmi 
poskytujícími denní odečty 
měřičů přes internet. Na denní 
bázi stahujeme stavy měřičů 
a ukládáme do databází správců. 
Na portálu www.poschodech.cz
si vlastníci mohou denně sledovat 
spotřeby, je možné porovnání vůči 
srovnatelnému bytu, předchozím 
obdobím a nastavit si limity spotřeb 
pro aktivní notifi kaci. Denní odečty 
jsou v souladu se směrnicí EU 
2018/2002 / EU o energetické 
účinnosti.

Odečty
měřičů
mobilním
telefonem
Namísto papírových odečtů
můžete poslat odečtové archy
odečtářům do jejich mobilního
telefonu. Princip je velmi jednoduchý:

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

 V bytě zapíše stavy měřičů, 
udělá fotografi e měřičů, zeptá se 
na e-mail, telefon.

 V dosahu WIFI zašle stavy 
do vašeho systému a vlastníkům 
bytů e-mail se stavy 
a fotografi emi.

Vyzkoušejte si aplikaci
Odečet měřičů na Obchod Play

Zeptá se 
na e-mail,
telefon

Vyplní
spotřebu

Udělá
fotografii

Uzavře 
byt



www.anasoft.sk
obchod@anasoft.sk
+421 2 3223 4374

Bratislava – Slovensko
Praha – Česká republika
Bochum – Německo
New Jersey – USA

SK

DE

CZ

US

DOMUS 092021

Architektura
Hardwarové požadavky na server 
určujeme podle počtu spravovaných 
bytů. V případě menších instalací je 
možné použít jako server výkonnější 
počítač nebo využít náš server v cloudu.

Pracovní stanice by měly mít minimálně 
4 GB paměti, minimální rozlišení 
1280 × 768 a operační systém
MS Windows Vista/7/8/10.

Uživatelé bytů
(internetový prohlížeč)

Počítačová
síť

Pobočka

Zaměstnanci

Internet

ANASOFT, Centrální server

Elektronické zásilky
Pro zasílání dokumentů vlastníkům bytů můžete využít 
funkci zásilek. Po zobrazení výstupu na obrazovku si 
vyberete jak chcete zaslat dokumenty vlastníkům. Můžete 
si vybrat e-mailem, hybridní poštou nebo tiskem. Systém 
automaticky výstup rozdělí na zásilky pro jednotlivé prostory 
a uloží do PDF. Následně podle nastavení pošle e-mailem, 
vytiskne na tiskárně nebo zašle hybridnímu operátorovi 
k vytištění, zaobálkování a podání na poštu. PDF vám 
zůstávají archivované u vlastníků.

Vytiskne listy,
vloží do obálky
a podá na poště

Odešle 
e-mail

Anasoft, založený v roce 1991, je 
softwarehouse poskytující řešení 
podnikových informačních systémů. 
Působí ve 4 zemích a zaměstnává 
přes 130 profesionálů. Mezi základní 
produktové linie patří DOMUS – systém 
pro správu prostor, FINUS – podnikový 
informační systém, EMANS – systém 
pro řízení výroby 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 
na generování upomínek, 
které automaticky doplňují 
výši dluhu, datum splatnosti 
a číslo účtu

 Využívané jsou také 
na upozornění o termínu 
schůze, odstávce elektřiny, 
zaslání PF apod.

250 společností
v DOMUSe spravuje
více než 800 000
prostor

zákaznická zóna
mobilní aplikace

SMS, hybridní pošta, odečty
www.poschodech.cz

nové verze
zálohování

Zabezpečená
komunikace

mezi
ANASOFTem

a zákazníky

centrální server, klient
sap sql anywhere
ms windows, linux

Vážený vlastníku,
ke dni 30. 6. 2021

evidujeme
na Vašem kontě

nedoplatek ve výši
3089,- Kč. Prosíme

Vás o uhrazení
nedoplatku do 10 dnů.

Váš správce


