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Business Integrator .NET 
je podnikový systém zajišťující plynulý 
tok informací napříč celou organizací. 
Jeho cílem je zpřehlednit podnikové pro-
cesy a zefektivnit pracovní činnost. 

Business Integrator .NET řeší kompletní 
zpracování zakázky; od tvorby kalkulace 
a přijetí objednávky, přes založení za-
kázky spojené se sledováním veškerých 
nákladů spjatých s realizací až k faktu-
raci samotné, realizované na základě 
objednávky nebo na základě reálných 
nákladů. 

Business Integrator .NET navíc nabízí per-
fektní přehled o aktuální výnosnosti za-
kázky, stejně tak jako možnost sledovat 
efektivitu práce a plnění pracovní doby 
všech zaměstnanců. 

Základní rozdělení – moduly 

Kontakty 

• zabezpečená evidence všech kontaktů 

• provázanost na ostatní moduly aplikace 

Zakázky 

• vazba interních nákladů (kusové ná-
klady za použitý materiál, hodinové 
náklady za práci zaměstnanců) a ex-
terních nákladů ve formě vydaných 
objednávek na subdodavatele 

• generování paušálních smluv umožňu-
jících periodickou fakturaci (práce/pro-
nájem/předplatné, atd.) 

• hlídání termínů předání zakázky 

Úkoly 

• evidence úkolů s informací o tom, kde, 
kým a pro koho byly vytvořeny 

• sledování stavu zpracování úkolů 

Výkazy práce 

• přehled plnění pracovní doby 

Fakturace  

• na základě reálných nákladů (automa-
tická, periodická) 

Ceníky 

• na míru každému kontaktu nebo dílčí 
zakázce 

• nastavitelné změny v závislosti na zpra-
covateli, firmě či zakázce 

Sklady 

• aktuální přehled o stavu zásob  

• tvorba výdejek podle metody FIFO 

• historie zásob (přírůstky, úbytky, stavy 
každé skladové položky) 

Rezervace 

• efektivní plánování prostřednictvím 
zadaných záznamů v kalendáři 

Modulární nadstavby 
Business Integrator .NET je velmi pružný 
nástroj a lze jej podle potřeb přizpůso-
bit různým odvětvím podnikání např. 

• vedení reklamních agentur, DTP stu-
dií a grafických provozů (digi tisk, 
osvit, tisk na plotteru, scan, digifoto) 

• překladatelské společnosti a agentury 
(podpora automatického zakládání 
zakázek z CAT překladových systémů 
(Trados), generování podkladů pro 
odměňování překladatelů) 

• provoz autoservisů a dílenských provozů 
(zakázkové listy, kompletní historie 
vozidel, končící STK/ emise) 

■ Platforma Windows 

■ Vysoká úroveň zabezpečení a  
propracovaný systém uživatelských práv 

■ Možnost tvorby vlastních reportů a 
exportu sestav do formátů .xls, .pdf, 
.doc, atd. 

■ Snadno definovatelná kategorizace 
(společnosti, kontaktní osoby,  
zaměstnanci, pracovní úkony, atd.) 

■ Přikládání libovolných souborů  

■ Udržování kompletní historie práce  
se záznamy 

■ Možnost vzdáleného přístupu 

Ve zkratce 
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