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O SYSTÉME DOMUS

INFORMÁCIE NA SPRÁVNOM MIESTE

Systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie pre správu bytov, nebytových priestorov a výrobu tepla. V štyroch prívetivých
moduloch pod MS Windows Vám uľahčuje
vykonávať efektívnu správu.

Systém DOMUS je prístupný práve
tam, kde je to pre Vás najvhodnejšie:

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

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.

FINUS predstavuje komplexný
ekonomický systém umožňujúci viesť podvojné účtovníctvo
s podporou fakturácie, predaja, skladov,
evidencie majetku, CRM, banky, pokladne
a dopravy.

Modul Výroby tepla je určený
výrobcom tepla spadajúcim pod
ÚRSO. Sleduje náklady, odpočty
meračov a z nich vyplývajúce spotreby,
generuje faktúry a sleduje technické vybavenie výroby.

●

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

●

Vlastníci bytov si pozrú údaje o dome
a byte na ľubovoľnom internetovom
prehliadači na počítači, tablete alebo
mobile

●

Odpočtári pre odpočet meračov môžu
použiť aplikáciu POSCHODOCH na svojich mobilných telefónoch so systémom Android

Výmenu údajov medzi platformami zabezpečuje modul
centrálneho servera. Modul je
prevádzkovaný v našej spoločnosti a poskytuje služby všetkým našim zákazníkom:
●
●
●
●
●
●
●

Zasielanie SMS na české a slovenské
mobilné čísla
Prevádzka portálu
www.poschodoch.sk
Zálohovanie databáz
Automatický upgrade
Hybridná pošta
Odpočty meračov cez internet
Android aplikácia POSCHODOCH

Nové vo verzii 9

Prepracovali sme ergonómiu modulov podľa najnovších trendov:
Operácie sú zobrazované tak, aby
v každom čase boli viditeľné len dostupné operácie.

NOVÉ
POUŽÍVATEĽSKÉ
ROZHRANIE
Novou verziou informačného systému DOMUS
sme sa snažili o čo najvyššiu prívetivosť
používateľského rozhrania. Využili sme prehľadnejší a čistejší „ﬂat dizajn“ pre rýchlejšiu orientáciu na obrazovke. Nechali sme sa
inšpirovať bežne používanými kancelárskymi balíkmi tak, aby sa našim používateľom
pracovalo rovnako jednoducho a príjemne
ako v ich obľúbených programoch.

Graﬁcky sme spracovali takmer
1000 nových ikon v prehľadnejšom „ﬂat dizajne“.

Ikony sú v menu organizované
tak, aby ste sa ich vypĺňaním zľava doprava dostali ku konečným
výsledkom.

Moduly dostali pridelené svoje farby.
Jediným pohľadom viete, v ktorom
module pracujete.

Nové vo verzii 9

Vo verzii 9 sme pridali vyhľadávanie nielen nad textovými údajmi ale aj nad priloženými dokumentami.
DOMUS 9 dokáže v ľubovoľnom dokumente rozoznávať texty (vo worde, exceli
či naskenovananých pdf)

FULLTEXTOVÉ
VYHĽADÁVANIE
Od verzie 8 umožňujeme prikladanie
dokumentov k ľubovoľným riadkom údajov.
Priložený dokument môže byť uložený
● V databáze
● Na zdieľanom disku
● V inom systéme správy dokumentov
Priamo zo systému však môžete otvárať dokumenty a sprístupniť ich vlastníkom bytov cez portál www.poschodoch.sk.

Modul rozpoznávania textu

OCR

Záznam (faktúra,
dom, revizia a pod.)

Vo verzii 9 môžete cez DOMUS vyhľadávať slová, obsiahnuté priamo
v dokumentoch.

Nové vo verzii 9

Strom okien:
●
●
●

STROM OKIEN
Pre lepší prehľad sme doplnili
do systému strom okien zobrazujúci aktuálne otvorené okná.

Zobrazuje aktuálne otvorené okná
Umožňuje prepínanie medzi oknami na jeden klik
Dovoľuje pripnutie okien kliknutím na ikonku
podobne ako to poznáte pri dokumentoch vo
Windows. Pripnuté okná zostávajú v zozname pre
rýchly prístup. Podobne si môžete jednoducho
pripnúť do stromu okien často používané výstupy.

Zásielky riešia nasledovné oblasti:

Nové vo verzii 9

Delenie jedného výstupu na viac adresátov.

●
●

●

ZÁSIELKY
Prepracovali sme možnosti tlače a doručovania. V dnešnej dobe už klienti nechcú
papier. Oveľa ľahšie sa im pracuje s dokumentmi v elektronickej podobe. Zásielky
riešia práve ich doručovanie a následnú
evidenciu, aby ste vždy vedeli akou formou odišla faktúra, zálohový predpis alebo
vyúčtovanie.

●

Delenie jedného výstupu na viac adresátov
Voľbu, akým spôsobom bude doručená zásielka na každého adresáta –
emailom, poštou a pod.
Históriu zaslania (email, pošta, portál)
ale aj doručovaný výstup v tvare PDF
Poskladanie zásielky z viacerých príloh

Na každého adresáta si volíte akým
spôsobom bude doručená zásielka –
emailom, poštou a pod.

História spôsobu zaslania (email,
pošta, portál) ale aj doručovaný
výstup v tvare PDF.

PORTÁL WWW.POSCHODOCH.SK

ZASIELANIE SMS SPRÁV

Portál poschodoch 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.

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

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.

Upomienky (55%)

Stretnutie (14%)

Užívatelia bytov si následne nájdu napríklad:
●
●
●
●
●
●
●

Konto bytu
Grafy spotrieb
Ročné vyúčtovanie
Náklady domu
Fond opráv
Revízie
Nástenku domu...

Iné (21%)

Odstávky (10%)

Vá že ný v l a s t n í k ,
ku dňu 31. 5. 2015 evidujeme na Vašom konte nedoplatok vo výške 123,60 Eur. Prosíme
Vás o uhradenie nedoplatku do 10 dní. Váš
správca.

KONTROLA SPOTREBY

ODPOČTY MERAČOV MOBILNÝM TELEFÓNOM

Moderné odpočty meračov v súčasnosti prebiehajú cez internet.
DOMUS Vám umožní tieto odpočty dostať priamo do systému u Vás
a užívatelia bytov sa k nim dostanú
cez portál www.poschodoch.sk.

Namiesto papierových odpočtov môžete poslať
odpočtové hárky odpočtárom do ich mobilného
telefónu so systémom Android. Princíp je veľmi
jednoduchý:

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.

● Váš informačný systém vygeneruje elektronické odpočtové hárky na www.poschodoch.sk
● Odpočtár spustí aplikáciu POSCHODOCH,
v ktorej sa mu zobrazia pridelené elektronické odpočtové hárky
● V byte zapíše stavy meračov, urobí fotky meračov, vypýta email, telefón

Vyskúšajte si aplikáciu
POSCHODOCH
na Google play

Vypýta si email,
telefón
Vyplní spotrebu

Urobí fotku

● V dosahu WIFI zašle stavy do Vášho systému
a vlastníkom bytov email so stavmi a fotkami
● Aplikácia je ZADARMO
Táto služba vyžaduje kompatibilné merače. Spolupracujeme so spoločnosťami:

Uzavrie byt

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 viac ako 180 spoločností,
ktoré spravujú viac ako 500 000 priestorov na Slovensku
a v Čechách.
DOMUS je komplexný, otvorený, bezpečný modulárny systém, pre ktorý neustále sledujeme vývoj požiadaviek trhu
a legislatívne zmeny. DOMUS výrazne zjednodušuje prácu
s údajmi, jednoduchšie sa v ňom spracováva ročné vyúčtovanie a predovšetkým vďaka jeho komplexnosti získavajú
správcovia na trhu potrebnú konkurenčnú výhodu.

SK

Bratislava – Slovakia

CZ

Česká Lípa – Czech Republic

DE

Bochum – Germany

US

New Jersey – USA

Pre viac informácií nás
kontaktujte na adrese:

www.anasoft.sk
obchod@anasoft.sk
+421 2 3223 4111
ANASOFT APR, s.r.o.
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

