ESO9

Informační systém pro moderní
a výkonné společnosti
Informační systém
ESO9 vychází
z podpory firemních
procesů a definice
jednotlivých
činností. Je založen
na ojedinělé
technologii
umožňující vývojově
neomezené
vlastnosti a na
jednotném
uživatelsky
přívětivém
prostředí.

ESO9 - edice Účto, Lite, Start, Profi
Informační systém ESO9 je poskytován ve čtyřech základních edicích.
Všechny mají společnou technologickou platformu, způsob provozování,
ovládání i poskytování legislativní a vývojové podpory. Liší se pouze
v nabízené funkcionalitě a v oblastech nasazení.
Procesy obsažené v jednotlivých edicích:
ESO9
Účto Lite Start Profi
Účetnictví




Finance




Saldokonto




Majetek




Evidence dokumentů (DMS)




Nákup
x



Prodej
x



Skladové hospodářství
x



Analýza skladu
x
x


Úkoly - Interní evidence
x
x


CRM
x
x


Manažerské výstupy
x
x


Kompletace
x
x


Mzdy




Personalistika
x



Podání - vazba na PVS
x
x


Cesty
x
x


Prodejna (off-line)
x
x


E-shop (B2B)
x
x


Datové schránky
x
x


Servis
x
x


Procesy (Workflow)
x
x
x

Doprava
x
x
x

Váhy
x
x
x

Výroba
x
x
x

Oborová řešení
x
x
x

 Ano X Ne  Možné rozšíření
Základní procesní oblasti

Nabízené legislativy
ESO9
Česká
Slovenská
Maďarská
Polská
Jazykové verze ESO9
Česká
Slovenská
Maďarská
Anglická
Německá
Polská
ESO9 Účto
Speciální edice pro
společnosti poskytující
služby v oblasti
účetnictví.
Umožňuje zpracovávat
účetnictví pro
neomezený počet
firem.

Dle priorit zákazníka lze zvolit instalaci ESO9 na vlastní HW firmy,
nebo formou pronájmu aplikace s provozem v AC Cloudu.

ESO9 nabízí široké možnosti
zákaznických úprav, možnost
tvorby vlastních aplikací a provoz
lokálně i v prostředí cloudu.

Reference
ESO9 má na českém
i slovenském trhu stovky
referencí
Své zákazníky si ESO9 našlo
v těchto oblastech:

Proč ESO9
••Personalizace - uživatelské prostředí a obrazovky optimalizované podle
činností a procesů uživatele.
••Klient (internetový prohlížeč) je jediný software, který je nutné mít na
svém zařízení nainstalovaný. Klient zobrazuje formuláře ESO9 jako běžné
webové stránky, na které jsou uživatelé zvyklí z Internetu.
••Snadné připojení z mobilních zařízení.
••Vzdálená obsluha a správa systému - plný komfort z kanceláře i internetu.
••Otevřenost - úpravy jsou závislé pouze na možnostech programových
produktů, na kterých ESO9 staví.

••Obchodní společnosti

••Provázání s produkty Microsoft - přímá interpretace dat v podobě tabulek
MS Excel, vnořených web komponent, grafů, kontingenčních tabulek.

••Výrobní společnosti

••Ochrana a bezpečnost dat.

••Stavebnictví

••Snadný přechod na vyšší verzi (Start, Profi) - rozšíření funkcionalit změnou
licenčního souboru bez nutnosti nové implementace.

••Služby cestovního ruchu
••Zdravotnictví
••Finanční služby
••Účetní firmy
••Další obory

••Garance nepřetržité záruky - pravidelný UpDate podle platné legislativy
i IT trendů.
••Podpora a servisní služby na míru zákazníka, import stávajících dat (při
přechodu z jiného systému), propojení poboček, zaškolení uživatelů,
vyškolení správce.
••Komplexní dodávka informačního systému, včetně potřebné techniky,
počítačové sítě, oživení a uvedení celého komplexu do provozu.

Cílová skupina
ESO9 je generačně nový, moderní a flexibilní informační systém určený malým či začínajícím
firmám, středním společnostem
s jednoduchými procesy i velkým podnikům s individuálními
potřebami.

POUŽITÉ TECHNOLOGIE
••Vícevrstvá architektura
••Aplikační server .NET
••Databázový server Microsoft SQL

Proč v AC Cloudu
••Řešení je umístěno ve vysoce zabezpečeném datovém centru
AUTOCONTu na území ČR (čipové karty, bezpečnostní klíče, recepční
služba).
••Vysoká garantovaná dostupnost až 99,9 % měsíčně (tzn. maximální
možný výpadek 40 min./měsíčně).
••Zabezpečené zálohy dat.
••UpDate IS ESO9 v ceně - máte vždy aktuální verzi.
••Provoz systému a infrastruktury bez starostí.
••Významné snížení počátečních investic a průběžných nákladů na provoz
a údržbu systému.

••Tenký klient, standard HTML

••Zajištění pronájmu hardwaru a softwaru třetích stran nutných pro provoz
IS ESO9 (licence MS serverů, SQL…).

••Standardizované prostředí pro
zobrazení informací

••Podpora - pracovní dny 8 až 17 hod. (nebo dle smluvního ujednání včetně
možnosti podpory 24/7).
Více informací naleznete na http://www.aceso9.cz

www.autocont.cz
www.autocont.sk

