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Systém DOMUS představuje komplexní 
řešení pro správu bytů, nebytových pros-
tor a výrobu tepla. Ve čtyřech přívě  vých 
modulech, pod MS Windows, Vám ulehčuje 
provádění efek  vní správy.

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

 ● Moduly systému pro běžnou práci 
spus  te jako přívě  vou, ergonomicky 
navrženou aplikaci pod MS Windows

 ● Vlastníci bytů si prohlédnou údaje 
o domě a bytě na libovolném inter-
netovém prohlížeči na počítači, tabletu 
nebo mobilu

 ● Odečtáři mohou pro odečet měřičů 
použít aplikaci POSCHODECH na svých 
mobilních telefonech se systémem 
Android

Výměnu údajů mezi pla  ormami 
zabezpečuje modul centrálního 
serveru. Modul je provozován 

v naší společnos   a poskytuje služby všem 
našim zákazníkům:

 ● Zasílání SMS na česká a slovenská 
mobilní čísla

 ● Provoz portálu 
   www.poschodech.cz

 ● Zálohování databází 
 ● Automa  cký upgrade
 ● Hybridní pošta
 ● Sledování insolvenčního rejstříku
 ● Odečty měřičů přes internet
 ● Android aplikace POSCHODECH

Modul Výroby tepla je určen 
výrobcům tepla spadajícím 
pod Energe  cký regulační úřad. 

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

O SYSTÉMU DOMUS INFORMACE NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Mzdy umožňují výpočet mezd ve 
smyslu platné legisla  vy od per-
sonální evidence, docházky, sa-

motného výpočtu mezd, vykazování až 
po jejich automa  cké zaúčtování. FINUS 
a Mzdy představují všeobecně použitelný 
ekonomický systém, který používají i účet-
ní společnos  , personální agentury apod.

Modul DOMUS, jež dal název 
celému systému, umožňuje 
evidenci spravovaných prostor, 

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

FINUS představuje komplexní 
ekonomický systém umožňu-
jící vést podvojné účetnictví 

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



Přepracovali jsme ergonomii modulů podle nejnovějších trendů:

Moduly dostaly přiděleny své 
barvy. Jediným pohledem víte, 
v jakém modulu pracujete.

Grafi cky jsme zpracovali téměř 
1000 nových ikon v přehlednějším 
„fl at designu“.

Operace jsou zobrazovány tak, 
aby byly pokaždé viditelné jen 
dostupné operace.

Ikony jsou v menu organizovány 
tak, abyste se jejich vyplňováním 
zleva doprava dostali ke koneč-
ným výsledkům.

Novou verzí informačního systému DOMUS 
jsme se snažili o co nejvyšší přívě  vost uži-
vatelského rozhraní. Využili jsme přehled-
nější a čistší „fl at design“ pro rychlejší orien-
taci na obrazovce. Nechali jsme se inspirovat 
běžně používanými kancelářskými balíky 
tak, aby se našim uživatelům pracovalo 
stejně jednoduše a příjemně, jako v jejich 
oblíbených programech.

NOVÉ 
UŽIVATELSKÉ 
ROZHRANÍ

Nově ve verzi 9



DOMUS 9 dokáže v libovolném dokumen-
tu rozpoznávat texty (ve wordu, excelu či 
naskenovaných pdf)

Od verze 8 umožňujeme přikládání 
dokumentů k libovolným řádkům údajů. 
Přiložený dokument může být uložen

 ● V databázi
 ● Na sdíleném disku
 ● V jiném systému správy dokumentů

Přímo ze systému však můžete otevírat dokumenty a zpřístup-
nit je vlastníkům bytů přes portál www.poschodech.cz.

FULLTEXTOVÉ 
VYHLEDÁVÁNÍ

Ve verzi 9 jsme přidali vyhledávání nejen 
nad textovými údaji, ale i nad přiloženými 
dokumenty.

Ve verzi 9 můžete přes DOMUS 
vyhledávat slova, obsažená přímo 
v dokumentech.

OCR

Záznam (faktura, 
dům, revize apod.)

Modul rozpozná-
vání textu

Nově ve verzi 9



Pro lepší přehled jsme do systé-
mu doplnili strom oken zobra-
zující aktuálně otevřená okna.

STROM OKEN

 ● Zobrazuje aktuálně otevřená okna
 ● Umožňuje přepínání mezi okny na jeden klik
 ● Dovoluje připnutí oken kliknutím na ikonku

podobně, jako to znáte u dokumentů ve Windows. 
Připnutá okna zůstávají v seznamu pro rychlý 
přístup. Podobně si můžete jednoduše připnout 
do stromu oken často používané výstupy.

Strom oken:
Nově ve verzi 9



 ● Dělení jednoho výstupu na více adre-
sátů

 ● Volbu, jakým způsobem bude doručena 
zásilka na každého adresáta – emailem, 
poštou apod.

 ● Historie zasílání (email, pošta, portál) 
ale i doručovaný výstup ve tvaru PDF

 ● Složení zásilky z více příloh

Přepracovali jsme možnos    sku a doru-
čování. V dnešní době už klien   nechtějí 
papír. Mnohem lépe se jim pracuje s do-
kumenty v elektronické podobě. Zásilky 
řeší právě jejich doručování a následnou 
evidenci, abyste vždy věděli jakou formou 
odešla faktura, zálohový předpis nebo
vyúčtování.

ZÁSILKY

Zásilky řeší následující oblas  :

Historie způsobu zasílání (email, 
pošta, portál) ale i doručovaný 
výstup ve tvaru PDF.Dělení jednoho výstupu 

na více adresátů.

U každého adresáta si zvolíte, jakým 
způsobem bude zásilka doručena – 
emailem, poštou apod.

Nově ve verzi 9



PORTÁL WWW.POSCHODECH.CZ ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV
Portál poschodech je integrován do systému DOMUS. 
Je provozován na serverech naší společnos   pro všech-
ny zákazníky. Zákazníci si pro jeho spuštění nemusí nic 
instalovat, ani zpřístupňovat svou počítačovou síť pro 
přístup z internetu. Jednoduchým způsobem si vyberou, 
jaké údaje se budou zobrazovat uživatelům bytů a jaké 
údaje zástupcům vlastníků.

Pro naplnění portálu není potřeba chodit na portál. Uži-
vatelé běžně pracují v systému DOMUS pod MS Windows 
a údaje jsou automa  cky 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...

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 
možno použít ke generování upomínek, které automa  cky 
doplňují výši dluhu, datum splatnos   a číslo účtu. Využívány 
jsou také k upozornění o termínu schůze, odstávce elektřiny, 
zaslání PF apod. Vážený vlastníku, 

ke dni 31.5.2015 evi-
dujeme na Vašem 
kontě nedoplatek ve 
výši 3.460,80 Kč. Pro-
síme Vás o uhrazení 
nedoplatku do 10 dní. 
Váš správce.

Upomínky (55%)

Odstávky (10%)Jiné (21%)

Schůze (14%)



KONTROLA SPOTŘEBY ODEČTY MĚŘICŮ MOBILNÍM TELEFONEM
Moderní odečty měřičů v současnos-
  probíhají přes internet. DOMUS 

Vám umožní tyto odečty dostat 
přímo do systému u Vás a uživatelé 
bytů se k nim dostanou přes portál 
www.poschodech.cz.

Využívány jsou standardní měřiče s dálkovým odečtem, 
které jsou odečítány 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.

Místo papírových odečtů můžete zaslat odeč-
tové lístky odečtářům do jejich mobilního te-
lefonu se systémem Android. Princip je velmi 
jednoduchý:

 ● Váš informační systém vygeneruje elektronické 
odečtové lístky na www.poschodech.cz

 ● Odečtář spus   aplikaci POSCHODECH, v níž 
se mu zobrazí přidělené elektronické odeč-
tové lístky

 ● V bytě zapíše stavy měřičů, vytvoří fotky 
měřičů, zjis   email, telefon

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

 ● Aplikace je ZDARMA

Tato služba vyžaduje kompa  bilní měřiče. Spolupracujeme se společnostmi:

Vyzkoušejte si aplikaci 
POSCHODECH 
na Google Play

Vyžádá si email, 
telefon

Vyplní spotřebu

Vytvoří
fotografi i

Uzavře byt



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 180 společnos  , které 
spravují více než 500 000 prostor v Čechách a na Slovensku.

DOMUS je komplexní, otevřený, bezpečný modulární sys-
tém, pro který neustále sledujeme vývoj požadavků trhu 
a legisla  vní změny. DOMUS výrazně zjednodušuje práci 
s údaji, jednodušeji se v něm zpracovává roční vyúčtování 
a především díky jeho komplexnos   získávají správcové 
na trhu potřebnou konkurenční výhodu.

Pro více informací nás
kontaktujte na adrese:

www.anaso  .cz
obchod@anaso  .cz
+420 481 130 100
ANASOFT, s.r.o.
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

Česká Lípa – Czech Republic

Bra  slava – Slovakia

Bochum – Germany

New Jersey – USA
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