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eDOMUS

eDOMUS –  PRÍSTUP K ÚDAJOM ZO SYSTÉMU 
SPRÁVY BYTOV KDEKOĽVEK

eDOMUS

Z mobilného telefónu môžete:
 ● Pristupovať k údajom
 ● Pristupovať k priloženým dokumentom
 ● Meniť údaje
 ● Vytvárať nové údaje

Aplikácia je prístupná na iOS a Android. 
Prístup do aplikácie majú zamestnanci 
správcu. Používajú to isté meno a heslo 
aké majú do systému DOMUS.

Aplikácia pre mobilné telefóny prepojená so systémom DOMUS pre 
správu bytov. Údaje evidované správcom v informačnom systéme 
sú prístupné tam, kde to zamestnanci potrebujú – v teréne.



eDOMUS

 ● Zistíte skutočný stav na bankovom účte
 ● Nájdete dodávateľa, ktorý naposledy robil 

v dome opravu alebo revíziu
 ● Overíte stav na konte vlastníka
 ● Zistíte, či je na daný dom úver, aká je 

mesačná výška splátky a jeho zostatok

Ďalšie príklady:

eDOMUS

V dome riešite vlhkosť na chodbe 
a potrebujete vedieť telefónne 
číslo na užívateľa bytu, ktorý 
pravdepodobne spôsobuje toto 
zatekanie.

PRÍSTUP K ÚDAJOM
Údaje k dispozícii kdekoľvek a kedykoľvek

Vyberiete si dom, vlastníka 
a vytočíte telefónne číslo. 

Zavoláte do firmy a poprosíte 
kolegu, nech Vám pošle číslo 

SMSkou a chvíľu počkáte.
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ZMENA ÚDAJOV

Na schôdzi Vám vlastník povie 
telefónne číslo na seba.

Zmeňte údaje, keď naozaj potrebujete

Zapíšete si ho do mobilu 
alebo na papier. V lepšom 

prípade ho následne 
nahodíte do systému, 
keď prídete do firmy.

 ● Zadáte do systému novú kontaktnú 
adresu pre doručovanie

 ● Vyplníte stav konštrukčných prvkov
 ● Preberiete opravy na dome
 ● Napíšete si nový kontakt 

na zástupcu vlastníkov

Ďalšie príklady:

Vyberiete si dom, vlastníka 
a doplníte telefónne číslo. 
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PRÍSTUP K PRILOŽENÝM DOKUMENTOM
Stiahnite si dokumenty bez prístupu k počítaču
Na schôdzi nastane otázka ohľadne 
obsahu faktúry hradenej z fondu opráv. 
Faktúru samozrejme nemáte pri sebe 
a popis čerpania je príliš krátky.

Vyberiete si dom, fond 
opráv, riadok fondu opráv 
a otvoríte si sken faktúry 

a viete okamžite reagovať.

 ● Pozriete si sken zápisnice zo schôdze 
aj spred 2 rokov

 ● Skontrolujete si revíznu správu
 ● Zobrazíte energetický certifikát

Ďalšie príklady:

Snažíte sa spomenúť si...
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VYTVÁRANIE NOVÝCH 
ZÁZNAMOV

Technik v dome nájde 
rozbité vchodové dvere. 

Nahlásenie poškodenia? 
Okamžite

 ● Urobíte odpočet meračov v byte spolu 
s fotkami

 ● Pridáte fotky k opravám pri preberaní 
opráv na dome

 ● Vyplníte stavy konštrukčných prvkov pri 
obhliadke

Ďalšie príklady:

Vyberiete si dom, nahlášku 
a nahodíte novú nahlášku 

na opravu. Pripojíte fotky, ktoré 
urobíte mobilným telefónom.

Zapíšete si stav na papier 
a vo firme nahodíte 
nahlášku na opravu.



Systém DOMUS predstavuje komplexné rie-
šenie pre správu bytov, nebytových priesto-
rov a výrobu tepla. V štyroch prívetivých 
moduloch pod MS Windows Vám 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 vy-
bavenie výroby.

O SYSTÉME DOMUS

Mzdy umožňujú výpočet miezd 
v zmysle platnej legislatívy 
od personálnej evidencie, do-

chádzky, samotného výpočtu miezd, vyka-
zovania až po ich automatické zaúčtovanie. 
FINUS a Mzdy predstavujú všeobecne 
použiteľný ekonomický systém, ktorý 
používajú aj účtovné spoločnosti, per-
sonálne agentúry a pod.

Modul DOMUS, ktorý dal ná-
zov celému systému, umožňuje 
evidenciu spravovaných priesto-

rov, revízií, užívateľov priestorov, sleduje 
platby, eviduje meraciu techniku a umožní 
Vám vykonať ročné vyúčtovanie.

FINUS predstavuje komplexný 
ekonomický systém umožňujú-
ci viesť podvojné účtovníctvo 

s podporou fakturácie, predaja, skladov, 
evidencie majetku, CRM, banky, pokladne 
a dopravy.

Aplikácia eDOMUS sprístupňuje údaje a mení údaje v systéme DOMUS  
na mobilnom telefóne. Novinka roku 2017, ktorej je venovaný tento materiál. 

Aplikácia DOMUS Odpočet meračov umožňuje vykonať vizuálne odpočty 
meračov efektívne, bez odpočtových hárkov. 

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

 ● DOMUS vygeneruje elektronické odpočtové hárky na www.poschodoch.sk 
 ● Odpočtárovi sa 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

MOBILNÉ APLIKÁCIE VÁM 
UĽAHČUJÚ A ZRÝCHĽUJÚ 
VÝKON SPRÁVY V TERÉNE

V roku 2016 urobených 
takmer 200 000 
odpočtov s fotkami.



ZASIELANIE SMS SPRÁV
Priamo z DOMUSu mô-
žete zasielať SMS na te-
lefónne čísla v Českej re-
publike a na Slovensku. 
Odoslaná SMS zostáva 
evidovaná v systéme 
aj s termínom jej do-
ručenia. Využívané sú 
na zasielanie upomie-
nok, na upozornenia 
o termíne schôdze, od-
stávke elektriny, zasla-
nie PF a pod.

Vážený  v las tn í k , 
ku dňu 31. 5. 2016 evi-
dujeme na Vašom kon-
te nedoplatok vo výš-
ke 123,60 Eur. Prosíme 
Vás o uhradenie nedo-
platku do 10 dní. Váš 
správca.

PORTÁL WWW.POSCHODOCH.SK
Portál poschodoch.sk je integrovaný do systému DOMUS. 
Prevádzkovaný je na serveroch našej spoločnosti pre 
všetkých zákazníkov. Správca si jednoduchým spôsobom 
vyberie, ktoré údaje sa budú zobrazovať užívateľom bytov 
a ktoré údaje iba 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...

V roku 2016 bolo 
zaslaných takmer 
100 000 SMSiek 
zo systému DOMUS. 

DENNÉ SPOTREBY
Služba využíva štandardné merače s diaľkovým 
odpočtom, ktoré sú odpočítavané zberačmi 
údajov inštalovanými v dome. Zberače zasie-
lajú 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.

Táto služba vyžaduje kompatibilné merače. 
Spolupracujeme so spoločnosťami:

DENNÁ SPOTREBA STUDENEJ VODY
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Informačný systém DOMUS predstavuje komplexné riešenie 
pre správu bytových a nebytových priestorov od technic-
kých modulov, cez moduly nájomného až po vyúčtovanie. 
Jeho výhody využívajú správcovia viac ako 200 spoločností, 
ktoré spravujú viac ako 600 000 priestorov na Slovensku 
a v Čechách.

DOMUS predstavuje systém pre správu bytov kombinujúci 
aplikácie pre MS Windows, webový portál a mobilné apliká-
cie. Výrazne zjednodušuje prácu s údajmi, jednoduchšie sa 
v ňom spracováva ročné vyúčtovanie a predovšetkým vďaka 
jeho komplexnosti získavajú správcovia na trhu potrebnú 
konkurenčnú výhodu.

Pre viac informácií nás 
kontaktujte na adrese:

www.anasoft.sk
obchod@anasoft.sk
+421 2 3223 4374
ANASOFT APR, spol. s.r.o.
Mlynská dolina 41
811 02 Bratislava

Bratislava – Slovakia

Česká Lípa – Czech Republic

Bochum – Germany

New Jersey – USA
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