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PÁR SLOV NA ÚVOD
Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděko-
val za váš zájem o informační systémy ABRA.

Naším hnacím motorem je heslo „PROTOŽE MÍT 
SYSTÉM JE ZÁKLAD“ a tímto krédem se řídíme 
ve všech směrech našeho podnikání. Software, 
který pro podnikatele vytváříme, přináší do pro-
vozu fi rem nejen systém, ale také technologické 
inovace v oblastech prodeje, řízení, správy dat 
či webových aplikací.

Tato rozsáhlá brožura vás krok za krokem se-
známí s funkcemi a možnostmi využití systému 
ABRA G4, který již používá více než 150 fi rem 
v různých oborech podnikání.

Naším dlouhodobým cílem je, aby ABRA byla ve 
fi rmách využívána co nejefektivněji, proto naslouchá-
me požadavkům všech koncových uživatelů. Každý 
názor, každá zpětná vazba je pro nás impulzem 
k dalšímu zkvalitňování našich systémů a služeb. 
Při instalaci našich systémů minimalizujeme možná 
rizika pomocí vlastní implementační metodologie 
S.A.F.E. Pravidelně sledujeme legislativu a všechny 
potřebné změny zapracováváme včas. Nové verze 
proto vydáváme několikrát do roka. Uživatelům 
ABRY umožňujeme absolvovat většinu našich semi-
nářů zcela zdarma, v případě zájmu i opakovaně.

Věřím, že vám tento materiál pomůže při výběru 
vhodného řešení pro vaši fi rmu a ukáže vám, že 
ABRA G4 je tím správným řešením právě pro vás.

Pokud v této brožuře nenajdete informace, které 
hledáte, sjednejte si s námi osobní schůzku nebo 
si prohlédněte podrobnější informace na našich 
webových stránkách www.abra.eu.

Těším se na spolupráci s vámi a věřím, že ABRA 
pomůže zlepšit výsledky i vaší fi rmě.

Ing. Martin Jirmann
generální ředitel
ABRA Software a.s. 

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA 
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www.abra.eu/moduly

MODULY ABRA

Řízení a fi nance
Účetnictví a výkazy

Banka a homebanking
Majetek

Mzdy a personalistika
Kniha jízd

Business Intelligence – ABRA iGATE Prodej a péče
o zákazníka

CRM
Kampaně

Prodej
eSHOP

Pokladna
Call centrum

Maloobchodní prodej
Restaurační prodej
Splátkový prodej

Servis
ABRA mGATE

Nákup, výroba
a zásobování

Nákup
Skladové hospodářství

Polohované sklady
SCM

Kompletace
Výroba

Kapacitní plánování
Gastrovýroba

Interní procesy a automatizace
Evidence pošty

Docházka
Projektové řízení

Projektová dokumentace
Automatizační server

E-maily a interní vzkazy
Webové služby

Workfl ow schvalování dokladů
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MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD
Systémy ABRA G4 jsou určeny pro fi rmy všech 
podnikatelských oborů. Využívají nejmodernější 
technologie včetně špičkových DB strojů Oracle 
nebo MS SQL.

Takřka čtyři desítky modulů a agend přináší 
úsporu a optimalizaci fi remních procesů s důra-
zem na přínosy v obchodních aktivitách. Moduly 
pokrývají oblasti prodeje, obchodu, výroby, 
nákupu, logistiky, služeb, fi nancí, lidských zdrojů, 
péče o zákazníky a další podnikatelské oblasti. 
Všechny mají jednotné a intuitivní ovládání. 
Umožňují práci ve více agendách současně 
s maximální funkční a datovou provázaností.

MOŽNOSTI SYSTÉMU
ABRA G4 vyniká možnostmi uživatelského i zakázko-
vého přizpůsobení, tvárností a otevřeností pro napoje-
ní na další aplikace a datové zdroje. Systém má inte-
grovanou podporu elektronického formátu ISDOC. 
Jeho agendy je možné uživatelsky rozšiřovat o vlastní 
položky, vstupní formuláře, číselníky; upravovat lze 
tiskové výstupy, přizpůsobovat formu zobrazení infor-
mací v seznamech a informačních panelech. Uživa-
telé mají k dispozici agendu Balíčky skriptů, ve které 
mohou vytvářet nové a modifi kovat existující funkce 
systému. K datům systému lze pohodlně a bezpečně 
přistupovat zvenku např. přes webové služby.

KOUPĚ NEBO PRONÁJEM
Koupě a pronájem jsou dva způsoby, jak získat 
licenci ABRY. Systém lze zakoupit za pevnou 
částku nebo pronajmout za pravidelný měsíční 
poplatek. U obou způsobů pořízení ABRA G4 
lze využít služby zajištění správy IS a zajištění 
technologického zázemí.
Více na www.abra.eu/saas.

OUTSOURCING SLUŽEB
Spolu se systémem ABRA G4 nabízíme také ba-
lík služeb ABRA FIT!, který představuje outsour-
cing ekonomických agend, správu informačního 
systému a informačních technologií. ABRA FIT! 
všechny podnikatelské potřeby zajišťuje pod
jedním kontraktem.
Více na www.abra.eu/sluzby/abra-fi t.

ROZŠIŘITELNÁ KONFIGURACE
ABRA G4 je dodávána v konfi guraci, kterou si 
stanoví klient podle svých potřeb. Konfi guraci lze 
postupně rozšiřovat a měnit. 

NÁVRATNOST INVESTICE
Investice do ABRA G4 se obvykle vrací formou 
růstu tržeb nebo ve snížení nákladů v období
1 až 4 let po zakoupení systému.

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA G4 
Informační systém ABRA G4 přináší komplexní
řešení pro řízení, plánování a evidenci
klíčových podnikových procesů.

ABRA_G4_2013.indd   6 03.10.13   11:50



7
A

BR
AG

4
www.abra.eu/abra-g4

PROVĚŘENÝ ZPŮSOB
IMPLEMENTACE
Zavedení informačního systému ABRA G4 je 
prováděno podle vlastní implementační meto-
dologie S.A.F.E., která je pro budoucího uživa-
tele zárukou hladkého a bezpečného průběhu 
instalace a přizpůsobení systému s minimalizací 
dopadu na běžný provoz fi rmy.

DOPŘEJTE SI KVALITU
ABRA G4 využívá nejvyspělejší technologie se 
všemi výhodami, které přinášejí. Mezi ně patří 
uživatelská přívětivost, stabilita, bezpečnost 
a otevřenost. Díky své pružnosti a přizpůsobitel-
nosti dokáže nabídnout řešení veškerých poža-
davků kladených na moderní informační systém 
pro jednotky až stovky současně pracujících 
uživatelů. Již od roku 1996 je ABRA držitelem 
certifi kace ISO 9001.

Statistika věrnosti
klientů SW ABRA

 0–3 roky | 25 %
 4–6 let | 22 %
 7–9 let | 23 %
 >10 let | 30 %

30 %

22 %

25 %

23 %
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INFORMATIKA A TELEKOMUNIKACE
elektronické vyřizování objednávek a fakturace; 
napojení na portály a jiné aplikace; využívání 
webových služeb

RADIOTECHNIKA
kusovníky; technologické postupy a dokumenta-
ce; materiálové, termínové a fi nanční plánování 
zakázek a projektů

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
evidence projektů a technické dokumentace; pro-
pracovaný systém evidence klientů

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
potřebné evidence pro jednotlivé provozy a cest-
mistrovství; komunikace a konsolidace dat mezi 
středisky, provozy a ředitelstvím 

ÚKLID, SANACE A OSTRAHA
plánování kapacit; automatický výpočet mezd; 
personalistika; evidence výkonů, zakázek a auto-
matická fakturace

CESTOVNÍ KANCELÁŘE
napojení na rezervační systémy; elektronická vý-
měna dat s dodavateli; záznam aktivit s klienty; 
evidence zájezdů, destinací, záloh a plateb

HOTELY A RESTAURACE
restaurační prodej a gastrovýroba; rychlé vyřizo-
vání objednávek; kontrola peněz a zásob; auto-
matická komunikace mezi kasou a kuchyní 

MÉDIA
řízení a kontrola distribučních plánů; práce s elek-
tronickými doklady; využití CRM

OČNÍ OPTIKA
evidence zakázek výroby, úprav nebo oprav 
brýlí; evidence pacientů, měření zraku a úhrad 
pojišťovnám

PORADENSTVÍ PRO PODNIKY
evidence informací o klientech a zakázkách; 
sledování výnosů a nákladů na obchodních pří-
padech a projektech

REKLAMNÍ AGENTURY
evidence zakázek, nákladových cen a schvalo-
vání rozpočtů; vyřizování dodavatelských i odbě-
ratelských objednávek; fakturace

VELKOOBCHODNÍ PRODEJ
hromadné fakturace; sledování úhrad; přímé 
napojení na eSHOP; řízení logistiky a skladů po-
mocí agend SCM

VYBRANÁ OBOROVÁ ŘEŠENÍ ABRA G4
ABRA G4 může být dodána v úpravě přizpůsobující funkce systému
konkrétnímu podnikatelskému oboru. Níže uvádíme vybraná
oborová řešení, která jsou nejčastěji dodávána.

ABRA_G4_2013.indd   8 03.10.13   11:50
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SPECIALIZOVANÝ MALOOBCHOD
podpora čárových kódů v celém procesu prode-
je; cenotvorba a sledování obrátkovosti zboží 

VELKOOBCHOD S VÝROBKY PRO 
DOMÁCNOST
řízení a vyhodnocení pohybu zboží a stavu skla-
dových zásob; logistika; přizpůsobení cenotvor-
by, slev a dodacích podmínek pro zákazníky

VELKOOBCHOD SE STAVEBNINAMI
individuální ceníky na fi rmu, evidence obalového 
konta

KOVOVÝROBA
nabídková řízení s napojením na výrobní kalkula-
ce; plánování a řízení zakázkové výroby včetně 
kapacitního a materiálového zajištění

ELEKTROVÝROBA
rychlé a automatizované vyřizování objednávek; 
evidence výroby, sériových čísel; řízení logistiky; 
SCM

VÝROBA ZE SKLA, KERAMIKY 
A KAMENE
práce se surovinami; výroba se zohledněním 
technologických dávek a specifi ckých postupů; 
rychlé vyhodnocení výkonů a dat z výroby

A ŘADA DALŠÍCH
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ZÁKLADNÍ POPIS
Modul poskytuje větší prostor pro globální kon-
troly zaúčtovaných dokladů, fi nanční plánování 
a řízení cash fl ow. Prvotní doklady jsou prová-
zány s účetnictvím již při svém vystavení. Auto-
matické zaúčtování dokladů z účetních i všech 
ostatních agend zajišťuje propracovaný systém 
předkontací. Pomocí snadného rozúčtování je 
možné sledovat výnosy a náklady na jednotlivá 
střediska, obchodní případy, zakázky a projekty.

Elektronizace některých evidencí výrazně sni-
žuje tisk a oběh papírových dokladů. Pomocí 
měsíčních, ročních uzávěrek, blokací a auditací 
dokladů lze důsledně zabezpečit data proti ne-
žádoucím zásahům ostatních uživatelů.

Modul lze rozšířit o tento doplněk:
■   rozpočty a plánování
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   minimalizace chyb díky přímému propojení 

účetních a zdrojových dokladů
■   přehledné výstupy pro ekonomický control-

ling a manažerské rozhodování
■   předkontace umožňující automatické účtování 

a rozúčtování dokladů ze všech částí systému
■   agendy Žádostí o zaúčtování, Saldokonta 

a Hlavní knihy umožňují důslednou kontrolu 
zaúčtování

■   nabízí všechny zákonem defi nované účetní 
výkazy s výstupem do MS Excel nebo Open 
Offi ce i s možností defi nice vlastních výkazů

■   provedené uzávěrky lze opakovat
■   funkce pro úhrady dokladů vzájemnými

zápočty
■   doklady pro vedení vnitropodnikového účetnic-

tví a interních účetních zápisů, doklady Reverse 
Charge pro zdanění dokladů vystavených 
v tomto režimu

■   podpora elektronického schvalování dokladů

ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY

REFERENCE
Zdeňka Slámová, Potamon GTS a.s.
Účetní zápisy v systému ABRA mohou obsahovat prakticky libovolné množství dimenzí. Díky tomu mohu 
přímo v systému zvládnout veškerý složitý reporting vyžadovaný zahraničními investory. Odpadla mi tak 
zdlouhavá ruční tvorba výkazů v prostředí MS Excel.

ABRA_G4_2013.indd   10 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   uživatelsky defi novatelné fi skální období
■   blokace a auditace dokladů

za uzavřené období
■   automatické párování zaúčtovaných

dokladů do souvztažných skupin
s přehledným zobrazením

■   funkce pro kontrolu prvotních knih
dokladů proti zaúčtování s možností
kontroly zpětně k datu

■   typy příjmů a výdajů pro jednoduché
zaúčtování dokladů pracovníky,
kteří neovládají účetnictví

■   evidence DPH včetně podání
elektronického přiznání

■   evidence pro Intrastat
a elektronická podání Intrastat

■   podpora cizích měn
a výpočtů kurzových rozdílů

■   možnost aktualizace kurzovních
lístků z internetu

■   možnost vedení účetnictví více fi rem
■   bohatá sada výstupů a přehledů

pro management fi rmy

ABRA_G4_2013.indd   11 03.10.13   11:50
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ZÁKLADNÍ POPIS
Charakteristickým rysem modulu Banka je elek-
tronické zpracování platebních příkazů a ban-
kovních výpisů včetně elektronické komunikace 
s bankou.

V agendě Požadavků na platební příkazy jsou 
zaznamenávány požadavky na provedení pla-
teb z jiných agend (např. po zaevidování a po-
tvrzení faktury přijaté, platby z Mezd aj.) nebo 
ručně zadané uživatelem.

Agenda Bankovních výpisů umožňuje snadno 
a rychle zanést do systému platby z bankovních 
výpisů, vyhledat proplácené doklady a provést 
jejich spárování v účetním deníku s danou platbou.

Platbu na bankovním výpisu je možno svázat 
s odpovídajícím platebním příkazem a získat pře-
hled, které příkazy již banka provedla. Uzávěrka 
bankovních účtů v zahraniční měně generuje 
kurzové rozdíly.

Modul lze rozšířit o tyto doplňky:
■   nestandardní homebankingový ovladač
■   avíza platebních karet
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   zaplacení více dokladů od stejné fi rmy

jednou platbou a rozpad kumulovaných
úhrad

■   automatické generování požadavků
na platby nákupních dokladů
(přijatých faktur atd.)

■   automatické přiřazení plateb
k placeným dokladům

■   funkce pro hromadné vytváření požadavků 
na platební příkazy, například z modulu Mzdy 
a jiných agend

■   přehled o požadavcích na platbu přímo z pla-
cených dokladů

■   elektronické schvalování platebních příkazů
■   agenda Přehled plateb bankou usnadní dohle-

dávání nespárovaných plateb zadaný ch v ban-
kovních výpisech

■   automatické kontování a zaúčtování plateb
■   možnost ručního rozdělení platby podle řady 

kritérií

BANKA A HOMEBANKING

ABRA_G4_2013.indd   12 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   homebanking pro všechny banky

působící na trhu v České a Slovenské
republice

■   automatické dohledání a připojení
placeného dokladu podle variabilního
symbolu a jiných kritérií

■   možnost ručního dohledání platby podle
části variabilního symbolu nebo jiných
údajů placeného dokladu

■   více bankovních účtů v různých měnách
■   podpora plateb do zahraničí
■   uzávěrky bankovních účtů, výpočet

kurzových rozdílů pro účty v cizích
měnách

■   aktualizace a doplňování ovladačů
pro homebanking podle vývoje
bankovního trhu

ABRA_G4_2013.indd   13 03.10.13   11:50
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MAJETEK
Evidence pořizovacích dokladů, provádění zařazení, přeceňování,
resp. technického zhodnocení, vyčíslování a účtování
daňových a účetních odpisů, vyřazování majetku.

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul je určen pro evidenci dlouhodobého 
a krátkodobého majetku. Umožňuje evidenci 
pořizovacích dokladů, provádění zařazení, 
přeceňování, resp. technického zhodnocení, vy-
číslování a účtování daňových a účetních odpisů, 
vyřazování majetku zcela nebo jen částečně. 
Kromě jednoduchých karet majetku je možná 
i evidence majetku obsahujícího neoceněné prv-
ky. Dále eviduje soubory movitých věcí Agendy 
majetku obsahující řadu variant tiskových výstupů 
včetně odpisového plánu.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   agendy pořízení majetku a změny cen majetku 

s možností čerpání částek z pořizovacích do-
kladů (faktur aj.)

■   defi novatelné účetní i daňové odpisové
skupiny majetku

■   podpora evidence souboru movitých věcí ma-
jetku obsahujících oceněné prvky

■   možnost daňového odpisování podle účetních 
odpisů a naopak

■   grafi cké zobrazení časového průběhu odpisů
■   jednoduchý přehled o zůstatkové ceně a ostat-

ních cenách na kartě majetku
■   napočtení odpisů až do úplného vyřazení, 

možnost sledování vývoje odpisů v budoucích 
letech

■   účtování odpisů jednoduše či hromadně
(volitelně)

■   možnost vygenerované odpisy v případě po-
třeby revidovat, tj. editovat ručně

■   možnost přerušení odepisování, změny odpiso-
vé skupiny

■   řada reportů nastavitelných dle různých kritérií

ABRA_G4_2013.indd   14 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   komplexní evidence hmotného, nehmotného, 

dlouhodobého a drobného majetku
■   členění majetku podle druhu, fyzického umístě-

ní a odpovědné osoby
■   možnost přerušení odepisování 

v jednotlivých letech
■   pokračování v již začatém odepisování

■   částečné nebo úplné vyřazení majetku
■   přehledné zobrazení všech majetkových dokla-

dů (dokladů pořízení, změn ceny, vyřazení) ke 
kartě majetku

■   přímá vazba dokladů evidence majetku na po-
řizovací doklady (přijaté faktury aj.)

■   aktualizace dle platné legislativy

ABRA_G4_2013.indd   15 03.10.13   11:50
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MZDY A PERSONALISTIKA

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul Mzdy zajišťuje správně a včas zpraco-
vané mzdy, mzdové evidence, odvody pojištění 
a daní, srážky z mezd, ale také přehled o nákla-
dech spojených s lidskými zdroji. Personalistika 
zajišťuje přehled o zaměstnancích, jejich pracov-
ním zařazení, jejich vzdělání, schopnostech a za-
půjčeném vybavení. Mzdové agendy zajišťují 
evidenci druhů a kombinací pracovních poměrů, 
všechny údaje a sestavy pro evidenci průměrů, 
dovolených, nemocí, pracovních úrazů, srážek, 
nepřítomností, ELDP a ročního zúčtování daní.

Modul lze rozšířit o tento doplněk:
■   import mzdových údajů z XLS
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   přizpůsobení mzdové a personální evidence 

individuálním potřebám organizace
■   rychlé zadávání vstupních údajů pomocí de-

fi novatelných vstupních oken
■   elektronické výkaznictví pro státní instituce
■   jednotná uzávěrka mezd, která zpracovává 

vstupní data, připravuje všechny výstupy, pla-
tební příkazy a provádí zaúčtování

■   možnost zrušení a zopakování uzávěrky
■   výpočet a kontrola mezd jednotlivých pracov-

níků před provedením uzávěrky
■   agenda pro rychlé zobrazení souhrnných mě-

síčních údajů o mzdách fi rmy
■   možnost doplnění vlastních evidenčních 

a mzdových položek
■   podpora časové a úkolové mzdy
■   možnost napojení na elektronický docházkový 

systém

ABRA_G4_2013.indd   16 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   nástroje pro funkční zařazení pracovníků, které 

umožňují udržovat hierarchii pracovních pozic
■   evidence více pracovních poměrů k jednomu 

zaměstnanci
■   výpočet mzdy ve směnném provozu včetně

nepravidelných směn podle směnového 
kalendáře

■   přihlášky a odhlášky k pojištění

■   automatický výpočet ročního zúčtování daní
■   všechny potřebné přehledy, sestavy a formulá-

ře pro pojišťovny a další státní úřady
■   výkaz pro statistická šetření o ceně práce
■   automatické zaúčtování všech účetních zápisů 

a vytvoření požadavků na platby po provede-
ní mzdové uzávěrky

■   vždy včasná aktualizace dle platné legislativy

ABRA_G4_2013.indd   17 03.10.13   11:50
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KNIHA JÍZD
Sledování nákladů na provoz
vozidel podle středisek, zakázek
nebo obchodních případů.

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul dává přesný přehled o nákladech na 
provoz jednotlivých vozidel.

Výdaje spojené s provozem vozidel se zadá-
vají ručně nebo importem z elektronických dat 
(např. z CCS). Modul lze rozšířit o samostatně 
dodávanou funkci importu záznamů jízd z GPS 
sledovače O2 – Car Control. Pro ulehčené ruční 
zadávání dat lze do agendy Vzory jízd uložit 
nejčastější nebo opakované trasy jízd.

Kniha jízd automaticky hlídá, kdy má být vozidlo 
na pravidelné prohlídce či STK a zda nemá ne-
úměrnou spotřebu. Obsahuje údaje o vozidlech, 
řidičích, druzích pohonných hmot a další údaje, 
které jsou využívány při zadávání jednotlivých 
jízd. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   možnost prohlížet nebo vyhledávat trasy, resp. 

výchozí, cílová či průjezdná místa na mapách, 
pomocí webových odkazů

■   výpočet průměrné spotřeby vozidla
■   upozornění na blížící se konec platnosti tech-

nické kontroly nebo měření emisí
■   přesné sledování nákladů na provoz vozidel 

podle středisek, zakázek nebo obchodních 
případů

■   sledování jízd podle jejich účelu
■   vyúčtování jízd

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   podpora importu dat z karet CCS
■   sledování služebních i soukromých jízd
■   evidence průjezdných míst
■   sledování uskutečněných výdajů za čerpání 

nebo jiných výdajů k jednotlivým jízdám
■   funkce pro přepočítání stavu tachometru nebo 

stavu nádrže
■   průběžné vyčíslování stavu v nádrži pro snazší 

kontroly knihy
■   uzávěrka knihy jízd s kontrolou stavu tachome-

tru a dalších návazností jízd

ABRA_G4_2013.indd   18 03.10.13   11:50
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BUSINESS INTELLIGENCE – ABRA iGATE

ZÁKLADNÍ POPIS
ABRA iGATE je branou k zobrazení dat ulo-
žených v informačním systému. Je to prostor, 
ve kterém si uživatel může zobrazit relevantní 
informace, které ho zajímají a se kterými po-
třebuje dále pracovat. iGATE je plně defi nova-
telný portál dostupný z libovolného zařízení 
připojeného k internetu. Pomocí webového pro-
hlížeče může nabídnout okamžitý přehled o ak-
tuálním fi nančním stavu fi rmy, o nevyřešených 
úkolech podřízených, o výši pohledávek, o vy-
hodnocení prodejů zboží včetně meziročního 
srovnání a dalších uživatelsky defi novatelných 
parametrech.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   správa systému dostupná přímo z prostředí 

webového prohlížeče
■   prezentace pracovních výsledků celé fi rmy, 

jednotlivých oddělení či samotných pracovníků
■   možnost zobrazit grafy, tabulky či ukazatele 

KPI ze všech údajů, které jsou podstatné pro 
konkrétní typ podnikání

■   v jednom pohledu je možné pracovat s údaji 
získanými z mnoha databází, z informačních 
systémů, z prostých souborů nebo z internetu

■   uživatelské komponenty i celé aplikace lze jed-
noduše přenášet mezi instalacemi

iGATE je plně defi novatelný portál typu Business Intelligence, který 
zobrazuje data uložená v informačním systému nebo jiném dostupném 
zdroji na libovolném zařízení připojeném k internetu.

ABRA_G4_2013.indd   20 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   údaje lze čerpat z databází Firebird, MS SQL, 

Oracle, PostgreSQL, CSV souborů a dalších 
■   velké množství vestavěných komponent
■   součástí dodávky jsou ukázkové aplikace po-

skytující základní pohled na fi rmu (fi nanční stav, 
výstupy typu nejlepších 10 zákazníků apod.)

■   detailní nastavení řízení přístupu od anonymní-
ho až po přístupová práva

■   získávané údaje se automaticky ukládají do 
mezipaměti s udanou časovou platností, takže 
jsou k dispozici okamžitě

■   podpora přihlašování uživatelů pomocí OpenID

ABRA_G4_2013.indd   21 03.10.13   11:50
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CRM

ZÁKLADNÍ POPIS
Pomáhá využít každou obchodní příležitost. 
Plánuje a řídí obchodní aktivity, eviduje důle-
žité informace o klientech, člení zákazníky do 
zájmových, produktových nebo jiných skupin. 
Nabízí technologii „Solution Selling“ vhodnou 
pro správu obchodních případů, která zvyšu-
je produktivitu obchodních zástupců. Nabízí 
funkce pro jednotný systém plánování činností 
obchodních zástupců. K aktivitám evidovaným 
v modulu CRM lze připojovat libovolné doklady 
a naopak.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   komplexní přehled a řízení obchodních

příležitostí
■   odhad poptávky zákazníků a budoucích tržeb
■   řízení a zpětné vyhodnocení činnosti obchod-

ních zástupců
■   plánování termínů jednání se zákazníky a part-

nery s možností nastavení upozornění
■   přidělení obchodního případu odpovědnému 

řešiteli s možností defi nice zastupitelnosti
■   integrace informací o stávajících zákaznících 

do jednoho místa včetně smluv a obchodních 
dokumentů

■   automatické oslovování cílových skupin
zákazníků

■   vysoká míra přizpůsobení obchodní strategii 
a prodávaným produktům

ABRA_G4_2013.indd   22 03.10.13   11:50
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   využívá obchodní metodiky pipeline pro směřo-

vání obchodního případu k prodeji
■   evidence a vyhodnocení jednotlivých kroků 

obchodního procesu
■   evidence aktivit zákazníků nebo vlastních

pracovníků
■   vyhodnocení plánovaných a skutečně stráve-

ných časů na obchodních případech a jiných 
aktivitách

■   svázání aktivit s jakýmkoliv dokladem v systému
■   segmentace zákazníků a partnerů
■   plánování a řízení lidských i materiálních

zdrojů, s možností elektronického řízení
a kontroly úkolů

■   sledování časového vytížení vlastních kapacit 
pracovníků s upozorněním na případné kolize

■   synchronizace aktivit s MS Outlook
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CRM – KAMPANĚ

ZÁKLADNÍ POPIS
Kampaně jsou volitelnou součástí modulu CRM 
a jsou vhodné k realizaci marketingových
a obchodních kampaní. Slouží pro hromadné 
oslovování skupin klientů. Oslovení je možné for-
mou e-mailu, poštovní zásilky, telefonického
či osobního kontaktu. 

V případě e-mailové kampaně vznikají jednotlivé 
záznamy v modulu Komunikace, v agendě Ode-
slané e-maily, odkud je může obsluha řízeně 
odesílat nebo mohou být odeslány hromadně 
pomocí automatizačního serveru. V případě 
poštovní kampaně vznikají záznamy v modulu 
Evidence pošty a v případě telefonické či osobní 
kampaně je možné předávat adresáty kampaní 
operátorům k dalšímu zpracování. Jako adresáty 
je možné oslovit Firmy, Provozovny, Osoby či
e-mailové adresy uložené v souboru na disku.

Ve všech kampaních je automaticky podporován 
tzv. blacklist, ve kterém je možné označit adre-
sáty, kteří si nepřejí být v kampaních oslovováni. 
E-mailové kampaně dále umožňují automatické 
přizpůsobení obecného e-mailu konkrétnímu ad-
resátovi pomocí proměnných. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   maximální aktivní podpora prodeje
■   zkrácení času potřebného na realizaci

kampaní
■   snadná dostupnost informací o provedených 

kampaních u konkrétního zákazníka
■   rychlé seznámení stálé klientely s novými pro-

dukty a službami

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   hromadné oslovení skupin zákazníků
■   individualizace oslovení, obsahu
■   evidence komunikace
■   podpora tzv. blacklistu
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ZÁKLADNÍ POPIS
Podporuje celý obchodní proces od objednáv-
ky přes dodávky, fakturace a hotovostní prodeje 
až po vyhodnocení prodeje. Zakázkovému pro-
deji slouží agenda Nabídek s kalkulací výnosu, 
plánováním a sledováním průběhu nabídkového 
řízení včetně vyhodnocení úspěšnosti.

Na základě nabídek lze rovnou vystavovat ob-
jednávky, z objednávek zálohové listy, faktury 
vydané, pokladní příjemky či požadavky na 
výrobu. K fakturám pak dobropisy, upomínky 
a penalizační faktury. Díky tomu je prodej rychlý 
a jednoduchý.

Rozsáhlé možnosti nabízí agendy pro ce-
notvorbu podle nastavených pravidel včetně 
indivi duálních a akčních ceníků a nástrojů pro 
hromadné přeceňování. Prodejní reporty nabízejí 
souhrnné i detailní informace o zákaznících,
tržbách, struktuře odebíraných produktů
a platební morálce.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
  ■   možnost přizpůsobení individuální obchodní 

politice a prodejní síti
  ■   zobrazení dokladů s termíny dodání
  ■   sledování marže nebo rabatu na jednotlivých 

dokladech s termíny dodání
  ■   prodeje lze přiřazovat k jednotlivým zakázkám, 

obchodním případům či projektům s následným 
vyhodnocením jejich tržeb, nákladů a výnosů

  ■   funkce pro vytváření a odesílání elektronické 
formy dokladů

  ■   B2B výměna dokladů ve formátech EDI, 
ISDOC a dalších

  ■   evidence verzí nabídek
  ■   elektronické schvalování nabídek
  ■   provázanost a rychlé zobrazení všech dokladů 

týkajících se konkrétního obchodu
  ■   využití mobilních terminálů pro prodej z rozsáh-

lých skladů

Modul lze rozšířit o tyto doplňky:
■   automatická fakturace
  ■   individuální hlídání kreditů fi rem
   ■   vymáhání pohledávek
   ■   splátkový kalendář, pozastávky
   ■   on-line komunikace s eSHOPEM
   ■   hlášení EKO-KOM
Více na www.abra.eu/doplnky.

PRODEJ
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REFERENCE
Mgr. Stanislav Křída, fi nanční ředitel společnosti PROFIMED s.r.o.
S pomocí informačního systému ABRA jsme na prodejnách zavedli věrnostní systém. Díky němu neustále 
rozšiřujeme skupinu stálých klientů a tak se postupně zvětšuje počet zákazníků, kteří se k nám vracejí.

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   podporuje hlavní ceníky s libovolným počtem 

cen, dále akční, fi remní a skladové (regionální) 
ceníky

■   z prodejních cen je možné defi novat slevy: 
fi nanční, kusové, sortimentní, dealerské, řádko-
vé a dokladové

■   podpora tvorby ceníků do budoucna
■   podpora procesů nabídky s kontrolou termínů 

a různými možnostmi vyhodnocování
■   rezervace s možností volby priority a časové 

platnosti
■   evidence skupinových nebo individuálních pod-

mínek zákazníků (splatností, slev, ceníků atd.)
■   podpora různých forem prodeje: na základě 

nabídky či objednávky, ze skladu, dodávky 
větších zakázek, prodej služeb

■   napojení celého prodejního procesu na 
eSHOP

■   automatická kontrola platební morálky
zákazníků

■   podpora zahraničního obchodu
■   analytické reporty s přehledy prodeje

s různým členěním a zobrazením marže
■   z dokladů prodeje (nabídky, objednávky,

faktury...) lze dále také spouštět agendy
a funkce SCM a k jednotlivým záznamům tak 
sledovat informace o stavech skladových zá-
sob, požadavcích na ně, stavech a způsobech 
jejich pokrytí, sledovat jejich vývoj, provádět
jejich zajištění apod.
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ABRA eSHOP

ZÁKLADNÍ POPIS
Efektivní prostředek koncového a velkoobchod-
ního prodeje s kompletní správou přímo v infor-
mačním sytému ABRA. 

eSHOP vyniká mírou přizpůsobitelnosti, uživatel-
sky přívětivým prostředím na straně zákazníka 
i administrátora systému. Datové propojení
eSHOPU s informačním systémem umožňuje ma-
ximální využití webové technologie ve prospěch 
obchodu. 

Vybrané referenční projekty:
■   www.hama.cz
■   obchod.portal.cz
■   www.sunshop.cz
■   babybaby.cz
■   eshop.wineworld.cz
■   eshop.progresscycle.cz
■   eshop.elkoep.cz
■   www.htcstore.eu
■   www.clingo.cz

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   správa eSHOPU z ABRY (ceníky, karty, obráz-

ky, fi rmy…)
■   přehledy dokladů, reporty, generátor dokladů, 

tisk dokladů
■   analýza provozu: interní nástroje (AWStats), 

plná podpora Google Analytics
■   uživatelsky defi novatelný „dashboard“ – zobra-

zení komponent, které chce uživatel využívat

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   podpora jazyků CZ, SK, EN, DE
■   napojení na CRM
■   on-line přístup k datům v databázi
■   obrázkový nebo řádkový katalog zboží
■   defi novatelné řazení zboží
■   zobrazení souvisejícího zboží
■   novinky e-mailem, anketa, infocentrum, slevy
■   fulltextové vyhledávání
■   komponentová struktura (nové komponenty jsou 

vytvářeny podle požadavků zákazníka)
■   podpora on-line plateb kartami a on-line úvě-

rem HomeCredit
■   možnost vytváření objednávek bez registrace
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POKLADNA
Systém nabízí řadu pokladních reportů
s nabídkou variantních výstupů z pokladní knihy,
přehledy obratů za odběratele, dodavatele atd.

ZÁKLADNÍ POPIS
Pokladna je provázána do celého systému.  
Agenda Pokladních příjmů umožňuje vystavení 
pokladní příjemky, která je zároveň i daňovým 
dokladem. Při prodeji za hotové tedy není nutné 
vystavovat faktury jako daňové doklady a ná-
sledně je platit dokladem pokladního příjmu.

Systém nabízí řadu pokladních reportů s nabíd-
kou variantních výstupů z pokladní knihy, přehle-
dy obratů za odběratele, dodavatele atd.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   přímá vazba na skladové položky, cenový 

a slevový systém
■   vystavení pokladního příjmu na základě do-

dacího listu, objednávky přijaté při prodeji za 
hotové

■   vazba vrácení příjmu nebo výdeje na primární 
příjmový nebo výdejový pokladní doklad

■   možnost platby přijatých i vydaných faktur,
zálohových listů, dobropisů a jiných přímo
z těchto dokladů

■   přehledné zobrazení aktuálního stavu pokladen
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   libovolný počet pokladen
■   libovolné přiřazení řad pokladních dokladů 

k jednotlivým pokladnám
■   zadání zjednodušeného daňového dokladu 

pro pokladní výdeje

■   uzávěrka pokladen s výpočtem kurzových roz-
dílů a počátečních stavů pro další období

■   možnost souhrnného účtování většího počtu 
drobných tržeb
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CALL CENTRUM

ZÁKLADNÍ POPIS
Call centrum je volitelnou součástí modulu 
CRM. Podporuje přímé napojení systému na 
digitální ústřednu, automaticky eviduje každý 
hovor a jeho parametry. Umožňuje automatickou 
identifi kaci volajícího, zobrazuje k němu klíčové 
informace z různých částí systému.

K dispozici je historie volání a souhrnné statisti-
ky včetně přehledu o vytížení operátorů a pře-
hledů volání jednotlivých zákazníků a partnerů. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   operátor vidí klíčové informace o volajícím ješ-

tě předtím, než přijme hovor
■   neobsloužené hovory lze na základě seznamu 

zpětně obvolávat
■   jednoduchý záznam obsahu volání pomocí 

aktivit, založení úkolu pro splnění požadavku 
zákazníka

■   přehled o voláních jednotlivých zákazníků pro 
ostatní pracovníky mimo Call centrum

■   na základě statistik nebo zobrazení momentál-
ního vytížení Call centra je možné pružně řídit 
a plánovat kapacity jeho obsluhy

REFERENCE
Mgr. Hana Balážová, asistentka jednatele, VARIANT plus, spol. s r.o.
Call centrum umožňuje rychlé dohledání osoby nebo fi rmy z adresáře, což přispívá k rychlému zjiště-
ní údajů o konkrétním volajícím. Je propojeno s ostatními agendami, tím zrychluje a zefektivňuje práci 
v ABŘE a šetří čas strávený na telefonu jak zákazníkům, tak uživatelům ABRY. Díky historii v Call centru 
lze snadno zpětně dohledat, kdo a kdy volal. Call centrum kromě přímého kontaktu se zákazníkem po 
telefonu plní funkci podobnou adresáři. Podle e-mailové adresy, jména, města, PSČ atd. získáváme kon-
krétní údaje o vyhledávané osobě, fi rmě.
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   zobrazení informace o přicházejícím volání 

v agendě Call centra a na liště Windows
■   rychlé naplánování činnosti obchodníka nebo 

servisního pracovníka v reakci na požadavek 
volajícího zákazníka

■   rychlé založení záznamu fi rmy, osoby podle 
parametrů volajícího nebo vytvoření nového 
dokladu

■   podpora různých typů ústředen pomocí 
driverů, včetně IP telefonie

■   rychlé a snadné odchozí volání, volání na ne-
vyzvednuté hovory

■   zobrazení informací k volajícímu: obrat, posled-
ní aktivity, přehled prodaných produktů, přidě-
lený pracovník a další
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MALOOBCHODNÍ PRODEJ

ZÁKLADNÍ POPIS
Zajišťuje rychlou obsluhu zákazníka u kasy
v obchodě s libovolným sortimentem zboží. Klíčo-
vé jsou agendy Kasa a Dotyková kasa, které na 
jedné obrazovce soustředí všechny funkce potřeb-
né k prodeji. Podpora různých variant úhrad pro-
deje – hotovost v různých měnách, šeky, straven-
ky, platební karty, platební terminály aj. Agenda 
Kasy je přizpůsobena pro spolupráci s pokladními 
periferiemi. Agendy Maloobchodního prodeje 
tisknou přehledné účtenky, sledují tržby a zajišťují 
jejich snadný odvod. Modul může být nasazen 
jako samostatná kasa v jedné prodejně nebo jako 
obsluha několika současně pracujících kas ve vel-
ké prodejně. Podporován je i směnný provoz. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   prodejní dialog kasy využívá technologii 

„Smart Line“, která umožňuje jednoduché 
a rychlé ovládání s krátkou dobou zaučení per-
sonálu a vysokou efektivitou obsluhy pokladny 
při prodeji

■   identifi kace zboží čárovými kódy EAN a kódy 
PLU, plná podpora speciálních čárových kódů 
(váha, cena...), možnost rychlého dohledání 
zboží

■   možnost rychlého dohledání zákazníka z adre-
sáře fi rem

■   podpora prodeje zboží s obaly vázanými na 
zboží

■   podpora dotykového displeje – umožňuje 
nadefi novat až 900 položek zboží na samo-
statná tlačítka

■   plnohodnotné využití ceníků z modulu Prodej
■   využití slevového systému
■   detailní informace o prodávaném zboží, obrá-

zek zboží při vyhledávání v ceníku
■   individuální sledování tržeb u prodavačů
■   nastavení kasy umožňuje dosáhnout maximální 

rychlosti a efektivity prodeje
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REFERENCE
Ing. Leo Schaffer, jednatel, SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.
Díky on-line propojení ABRY pracují všichni pracovníci v centrále i v pobočkách s jedněmi daty. V ABŘE 
vedeme celou obchodní agendu. Využíváme Maloobchodní prodej (včetně technologie čárového kódu) 
s propojením na velkoobchodní agendy, řetězec zakončuje on-line propojený eSHOP. Výhodou je pro-
pojenost modulů, dostupnost dokladů a informací napříč celým systémem. Pro optimální využití jsme funk-
ce systému přizpůsobili našim potřebám, což v ABŘE není problém.

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   jednoduché a rychlé ovládání pultového 

prodeje
■   přehledný formát účtenky s možností individuál-

ního přizpůsobení
■   přímé propojení na skladové hospodářství sys-

tému, skladové položky, cenový systém a další
■   agenda pro rychlé prohlížení cen, rychlý pří-

stup do ceníku a seznamu skladových položek
■   podpora evidence EAN a PLU kódů na skla-

dových kartách
■   možnost připojení potřebných periferií, jako 

jsou pokladní a fi skální tiskárny, zákaznické dis-
pleje, pokladní zásuvky, snímače magnetických 
karet, snímače čárového kódu, váhy

■   různé typy hotovostních plateb, šeků, plateb-
ních a kreditních karet, včetně on-line propojení 
s platebním terminálem

■   zobrazení tržeb prodejny nebo jednotlivých 
prodavačů

■   uzávěrka prodeje, při které se odepisuje zboží 
ze skladu a provádí se příslušné proúčtování
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RESTAURAČNÍ PRODEJ

ZÁKLADNÍ POPIS
Restaurační prodej je volitelnou nadstavbou mo-
dulu Maloobchodní prodej. Používá se při obslu-
ze hostů v restauracích, barech, kavárnách, cuk-
rárnách, v lázeňských a hotelových zařízeních.

Agendy restauračního prodeje pomáhají per-
sonálu průběžně evidovat objednávky hostů 
u jednotlivých stolů a při odchodu hostovi 
bezchybně spočítat jeho útratu a vystavit účet. 
K dispozici je markování na stoly, práce s účty 
podle požadavků hostů (slučování, štěpení 
i přesuny účtů mezi stoly) a sledování tržeb 
u jednotlivých účtujících číšníků. Po ukončení 
směny umožňuje sčítat tržbu a kontrolovat zbylé 
zásoby. K dispozici je přímé napojení na Gas-
trovýrobu pro řízení kuchyně podle vystavených 
objednávkových bonů.

Modul lze rozšířit o tento doplněk:
■   slevové konto zákazníků (věrnostní slevy)
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   podpora dotykového displeje (dotykové 

kasy)
■   defi nice různých prodejních ploch, provozů 

a prodejních míst
■   snadná a přehledná obsluha s využitím grafi c-

kého rozvržení stolů a prodejních míst
■   technologie „Smart Line“ pro jednoduché 

a rychlé ovládání pokladny
■   automatické nebo uživatelské označování židlí 

u stolů, možnost otevření neomezeného počtu 
účtenek u jednoho stolu

■   možnost rozdělování, slučování účtů, případně 
převedení k jinému stolu

■   zrcadlo pro rychlé zpracování předávací in-
ventury mezi směnami přímo na kase
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   rozdělení pokladních míst na jednotlivé pro-

vozy, sdílení prodejních míst více obsluhujícími
■   podpora platby i šekem nebo stravenkou
■   možnost prodeje z několika skladů současně 

na jednu účtenku
■   přehled o tržbách prodávajícího
■   jednoduchá a rychlá změna obsluhy
■   uzávěrka prodeje a odvod tržeb

■   možnost připojení potřebných periferií, jako 
jsou pokladní tiskárna, fi skální tiskárna, zákaz-
nický displej, pokladní zásuvka, snímač mag-
netických karet, snímač čárového kódu, váha, 
bankovní platební terminál

■   rychlé uzamčení kasy
■   přesné a automatické zaúčtování prodejů na 

kase a pohybů gastrovýroby do účetnictví
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SPLÁTKOVÝ PRODEJ
Funkce splátkového kalendáře navrhuje, jakou část
z předpisu faktury zahrnovat do splátek, datum první
splátky, počet splátek a jejich časový odstup.

ZÁKLADNÍ POPIS
Generuje splátkové kalendáře k fakturám 
z agendy Faktur vydaných. Součástí modulu je 
agenda Splátkové kalendáře, která navrhuje, 
jakou část z předpisu faktury zahrnovat do splá-
tek, datum první splátky, počet splátek a jejich 
časový odstup. 

Počet a výše splátek, datum zahájení splácení, 
termíny splatnosti jednotlivých splátek a úroková 
míra se nastavují na základě dohody se zákaz-
níkem. Vygenerované splátky je možné ručně 
upravovat. 

Zadávat lze také úrok, který navyšuje celkově 
hrazenou částku. V případě zpoždění plateb 
je možné zadávat penalizační sazby. Pomocí 
agendy Upomínek splátkových kalendářů lze 
automaticky generovat upomínky pro jednotlivé 
splátky a počítat úrok z prodlení platby splátky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   podpora prodeje na splátky
■   možnost průběžného sledování stavu splace-

ní předpisů splátek
■   možnost nabídky alternativního zaplacení faktu-

ry splátkami, pokud zákazník není schopen spla-
tit celou částku faktury dle původní dohody

■   generování předpisů pro úroky a sledování 
splácení úroku

■   změna sazby úroku z prodlení v čase
■   částku úroku z prodlení lze stanovit zadaným 

procentem z dlužné částky a počtem dní, pro 
které se úrok z prodlení vyčísluje

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   splátky s předpočítanými úroky a jistinami
■   splácení bankovní úhradou, v hotovosti nebo 

vzájemným zápočtem
■   ukončení splátkového kalendáře, možnost 

předčasného splacení
■   individuální sazby penále při nesplácení
■   hromadné generování upomínek k více neza-

placeným splátkám najednou
■   aktualizace splátek k zadanému datu
■   evidence došlých plateb splátek a úroků 

v účetním deníku
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SERVIS
Řízení servisní a opravárenské
činnosti v libovolném
podnikatelském oboru.

ZÁKLADNÍ POPIS
Eviduje a pomáhá řídit servisní a opravárenskou 
činnost v libovolném podnikatelském oboru. Ob-
sahuje agendy pro vyřizování servisních zakázek 
záručního servisu, pozáručního servisu a rekla-
mací.

Modul lze přizpůsobit libovolným komoditám 
a typům servisních případů.

Integrovaný Servisní dispečink dovoluje rychle 
zobrazit historii opravovaného předmětu a s ním 
evidovaného klienta včetně informací o případ-
ných pohledávkách. 

Z modulu lze přímo vystavovat faktury a další 
související doklady. Je propojen s ostatními agen-
dami informačního systému.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   evidence a řízení servisní a opravárenské

činnosti
■   správa záručního servisu, pozáručního servisu, 

reklamací
■   přímé vystavování fakturačních dokladů
■   okamžité zobrazení informací o servisní histo-

rii předmětu nebo klienta v agendě Servisní 
dispečink včetně platební morálky

■   komplexní přehled o servisních zakázkách
■   evidence všech zásadních údajů o klientovi 

a servisní zakázce
■   kontrola výdeje materiálu na zakázku
■   evidence odpracovaného času na zakázce
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   vedení servisních a opravárenských zakázek
■   připravené instalační sady pro specifi cké opra-

várenské obory
■   elektronická evidence servisních listů, závad, 

servisních operací a montážních listů
■   záznam odpracovaného času na zakázce
■   kontrola výdeje materiálu
■   přímá fakturace

■   podrobná evidence zakázky: předmět servisu, 
popis závady, identifi kace klienta, stav předmě-
tu, odhad ceny, požadované servisní operace, 
obrázky (např. fotodokumentace poškození 
vozu), informace o předání atd.

■   montážní listy s volbou subdodavatelské
kooperace
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ABRA mGATE

ZÁKLADNÍ POPIS
Aplikace pro mobily a tablety s OS Android 
umožňuje on-line napojení na informační sys-
témy ABRA. Nabízí tak stálý přístup k aktuálním 
informacím například na cestách, při jednání 
v kanceláři nebo doma. Jediné, co je potřeba,
je připojení k internetu.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   sledování ekonomických výsledků fi rmy i dal-

ších ukazatelů v reálném čase
■   přehled o platební morálce každého klienta 

před přijetím hovoru 
■   widget umístěný na ploše mobilního zařízení

s aktuálními údaji o vlastní fi rmě
■   možnost propojení se systémem

ABRA iGATE, který umožňuje sledování 
dat o fi rmě ve formě podrobných grafů

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   zadávání nových kontaktů do fi remního adre-

sáře přímo z mobilního zařízení
■   zobrazení informací o platební morálce klien-

tů, pohledávkách, obratu, průměrné splatnosti 
faktur

■   schopnost importovat kontaktní informace ze 
systému ARES

■   vstup do aplikace chráněný PIN
■   vyhledání adresy z kontaktu na mapě, možnost 

přímého vytočení vyhledaného tel. čísla
■   bezpečná správa uživatelů i přenášených 

dat včetně hesel
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www.abra.eu/moduly/nakup

NÁKUP

ZÁKLADNÍ POPIS
Jednotlivé agendy modulu Nákup na sebe logic-
ky navazují a vytvářejí přirozenou cestu nákup-
ního procesu. Objednávky vydané, Příjemky na 
sklad a Přijaté faktury využívají společná data 
pro různé typy dokladů. Doklady mohou být vy-
užívány v libovolném typu zahraničního obcho-
du. Mezi doklady objednávek vydaných, zálo-
hových listů a faktur přijatých lze vytvářet různé 
kombinace čerpání do následujícího dokladu. 
Realizované čerpání lze detailně zobrazovat až 
na jednotlivé položky. Reporty nákupu poskytují 
přehled o dodavatelích, dodávaných položkách, 
objemu obchodů, platební morálce a dalších 
ukazatelích.

Modul lze rozšířit o tento doplněk:
■   kontrola kompletnosti došlého dokladu
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   elektronické zpracování dokladů dodavatelů 

ve formátu ISDOC, EDI a dalších B2B
formátech

■   přehledná vazba mezi doklady v nákupním 
procesu s kontrolou kompletnosti dodávky 
a ceny

■   rychlý a detailní přehled o aktuálně objedna-
ných položkách

■   kumulování požadavků na nákup z jiných mo-
dulů (např. z SCM) a jejich vyřizování pomocí 
objednávek

■   elektronické schvalování přijatých faktur 
a vystavených objednávek včetně vícekolové-
ho nebo vícestřediskového schvalování

■   objednávání a nákup v libovolných jednotkách
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www.abra.eu/moduly/nakup

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   podpora pracovního postupu: Objednávky, 

Zálohové listy, Příjemky na sklad, Přijaté faktu-
ry, JSD, Dobropisy

■   práce s dodavatelskými ceníky
■   evidence libovolného počtu dodavatelů pro 

skladovou položku
■   volba preferovaného dodavatele
■   uložení naskenovaného dokladu za účelem 

archivace a vícestupňového schvalování
■   možnost sledování sériových čísel a šarží

■   evidence všech důležitých částí ceny za na-
kupované položky (cena, doprava, clo atd.) 
s promítnutím do skladové ceny

■   kompletní evidence placených záloh včetně 
jejich zúčtování a zdanění

■   podpora zahraničního obchodu
■   zadávání nákupních dokladů (které lze platit 

bankou) s možností okamžitě vytvářet poža-
davky na zaplacení a platební příkazy
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SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ZÁKLADNÍ POPIS
Základem evidence skladu je číselník sklado-
vých karet. Různé typy evidovaných položek je 
možné specifi kovat nastavením požadovaných 
vlastností karty. Ke skladovým kartám lze dále 
evidovat dodavatele i odběratele, parametry pro 
cenotvorbu a fotografi e. Rovněž je k dispozici 
podpora pro sledování šarží a sériových čísel 
a možnost ukládání dokumentace či různých 
certifi kátů ve formě příloh. Pro práci s položkami 
jsou k dispozici doklady příjemek, dodacích listů, 
vratek, převodek mezi sklady a také doklady pro 
rychlé zpracování inventury. 

Princip zadávání cen na příjmové doklady umož-
ňuje naskladňovat položky bez ceny a obratem 
prodávat. Pozdější doplnění ceny a uzávěrka za-
jistí přesné ocenění a zaúčtování dokladů včetně 
vedlejších nákladů.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   možnost členění položek do stromového menu
■   okamžitý přístup ke stavu skladu, počtu objed-

návek a rezervací
■   rychlé zobrazení dokladů a pohybů přímo ze 

skladové karty
■   rychlý přístup k obrázkům, fotodokumentaci 

a jiným dokumentům skladových položek (vy–
užití mj. pro tisky, eSHOP apod.)

■   možnost práce s čárovými kódy pro rychlé vy-
hledávání a zadávání položek

■   používání více jednotek (např. kus, balení, paleta)
■   možnost zadání příjmového dokladu bez ceny 

a její pozdější doplnění po doručení všech po-
řizovacích dokladů

■   možnost opravovat a mazat vystavené sklado-
vé doklady

■   systém výpočtu skladové ceny: průměrování, FIFO

REFERENCE
Ing. Martin Jančík, přepravní manažer KD TRANSPORT, mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.
Skladové hospodářství vedeme kompletně v ABŘE. Oceňujeme zejména rychlý přístup ke skladovým 
dokladům, k informacím o stavu objednávek a skladových položkách a také přehlednost pohybů ze 
skladových karet. V ABŘE využíváme kompletní evidenci šarží skladových položek, která je pro evidenci 
našeho zboží zcela zásadní. ABRA zpřehledňuje práci ve skladu a zavádí pořádek nejen pro pracovní-
ky skladu, ale také pro administrativu podniku.

ABRA_G4_2013.indd   46 03.10.13   11:50



47
A

BR
AG

4
www.abra.eu/moduly/skladove-hospodarstvi

N
ák

up
, v

ýr
ob

a 
a 

zá
so

bo
vá

ní

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   vedení libovolného počtu skladů s možností 

individuálního nastavení způsobu výpočtu skla-
dové ceny a dalších parametrů

■   práce se skupinami položek (sestav)
■   evidence dodavatelů a odběratelů u jednotli-

vých skladových položek
■   rychlý přehled o pohybech položek nebo je-

jich skupinách
■   hromadný výběr položek do dokladů v se-

znamu karet s přímým zadáváním počtů

■   možnost evidence šarží a sériových čísel
■   generování kódů pro skladové karty, šarže 

a sériová čísla podle zadaných parametrů
■   funkce pro práci s obaly
■   kompletní podklady pro Intrastat
■   řada reportů ze skladu včetně tisku stavu skla-

du zpětně k datu apod.
■   podpora skladové evidence pro moduly Výro-

ba, Kompletace, Gastrovýroba
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POLOHOVANÉ SKLADY

ZÁKLADNÍ POPIS
Polohované sklady, v praxi často nazývané jako 
poziční či řízené sklady, jsou volitelnou součástí 
modulu Skladové hospodářství. Pomáhají orga-
nizovat a řídit práci ve skladu, ve kterém zboží 
není uskladněno v pevně defi novaných pozicích, 
ale je ukládáno dle potřeb.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   optimalizace využití prostoru skladu využíváním 

všech pozic pro všechno zboží
■   zefektivnění práce skladníků, polohovací dokla-

dy navádějí skladníky při práci se zbožím ve 
skladu

■   optimalizace výběru pozic při naskladnění i vy-
skladnění podle různých strategií – zohlednění 
požadavků na dostupnost zboží, na preferen-
ce skladových pozic, na obsazenost pozic co 
nejmenším počtem různého zboží apod.

■   možnost automatického výběru pozic dle zvo-
lené strategie; možnost ručního výběru pozic 
dle potřeby a vlastního rozhodnutí

■   vychystávání zboží (přesun do přípravné po-
zice) pro expedici podle přijaté objednávky 
s cílem minimalizovat čas na odbavení klienta

REFERENCE
Ing. Milan Boehm, ředitel společnosti MEGAFLEX, spol. s r.o.
Zavedení on-line wifi  čteček ve skladu s napojením na systém ABRA a následnou expedicí
přepravní společností zajistilo zpracování většího počtu požadavků s nulovou chybovostí.

Organizace a řízení práce ve skladu,
který je členěn na sektory, regály,
patra regálů a pozice v nich.
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   evidované údaje skladových pozic: adresa, 

dostupnost, nosnost, rozměry, typ pozice (např. 
pozice pro ukládání zmetků) aj., podpora pro 
práci s čárovými kódy

■   možnost vyhrazení skladové pozice pro určitý 
typ zboží

■   volitelné strategie naskladňování a vysklad-
ňování

■   evidence všech pozic na skladě s informací, 
jaké zboží se na které pozici nachází

■   poziční inventura pro inventarizaci stavu v jed-
notlivých pozicích
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SCM (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

ZÁKLADNÍ POPIS
SCM je volitelnou součástí modulu Skladové 
hospodářství. Usnadňuje zajišťování zboží či 
materiálu včetně optimalizace skladových zá-
sob. Umožňuje rychlé vyhodnocení aktuálních 
zásob skladových položek a zajištění konkrét-
ních objednávek a zakázek. 

Zobrazuje budoucí vývoj položek, informuje 
o blížících se krizích ohrožujících sjednané do-
dávky zákazníkům nebo o stavu materiálu pro 
výrobu. V zobrazení bilance lze využívat analy-
tických funkcí a prognóz. 

V rámci SCM lze zohledňovat náhrady chybějí-
cího zboží. Zohledňuje optimální výběr doda-
vatele pro realizaci nákupu.  

Modul lze rozšířit o tyto doplňky:
■   částečná inventura
   ■   variantní skladové karty
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   jednotný přehled o stavu, spotřebě a požadav-

cích na zboží, materiál a výrobky
■   automatizace zajištění požadavků na zboží 

a materiál
■   rychlé sestavení přehledů i při velkém počtu 

položek a pohybů
■   kontrola pokrytí zakázek ze skladových zásob 

či predikci nákupu skladových položek
■   včasné upozornění na možnost vzniku krizí 

v procesu prodeje a výroby
■   informace o dispozicích a plánovaném dodá-

ní skladových položek ze všech prodejních 
a skladových dokladů

REFERENCE
Pavel Bohušík, Deputy Director of import CANIS SAFETY a.s.
SCM v ABŘE jsme si přizpůsobili pro optimální nasazení v našem provozu. Nyní nám SCM přináší účin-
nou pomoc při centrálním řízení zásobování všech našich devíti poboček. Máme přehled o skladových 
položkách a požadavcích na skladové zásoby, jsme tak schopni rychle reagovat na změny a držet opti-
mální skladové zásoby.
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   automatické vytváření objednávek k dodava-

telům se zohledněním podmínek dodavatele 
a s kumulací požadavků

■   automatické vytváření požadavků na výrobu 
s ohledem na termíny slíbené zákazníkovi

■   bilance nad zbožím, materiálem a výrobky, 
které zohlední stavy skladu, minimální množství 
a množství požadované zákaznickými objed-
návkami nebo výrobou

■   plánované zajištění zboží a materiálu doda-
vatelskými objednávkami nebo vlastní výrobou

■   zobrazení pokrytí dokladů skladovou zásobou 
nebo plánovaným nákupem

■   informace o předpokládaném vývoji kterékoliv 
skladové položky

■   defi nice vlastních strategií pro zobrazení bilancí 
a zajišťování nakupovaných nebo vyráběných 
položek

■   výstupy funkcí SCM je možné používat v uživa-
telských defi nicích seznamů, panelů a tiskových 
sestav
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KOMPLETACE

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul nalezne uplatnění při výrobě produktů, 
které vznikají kompletací materiálů a polotova-
rů. Vede k jednoduchému a rychlému zpracová-
ní výrobku na základě uložených norem včetně 
hromadného odpisu skladových položek a pří-
jmu kompletací na sklad.

Kompletování je možné v systému provádět au-
tomaticky, na základě analýzy dat skladových 
zásob modulu SCM nebo individuálně – dle 
objednávky. Příklady využití modulu jsou v oblas-
tech zakázkových montáží nábytkových sestav, 
zakázkových montáží jízdních kol, sestavování 
dárkových balíčků, míchání barev a dalších. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   jednoduchost a rychlost zpracování kompleto-

vaných zakázek
■   základní kompletace probíhá pouze ve třech 

krocích (příprava, výdej materiálu, dokončení)
■   automatická kompletace „na pozadí“, která je 

vyvolána z prodejních dokladů
■   plná vazba na ostatní agendy systému (Prodej, 

Nákup, Sklad, SCM, Účetnictví...)
■   možnost využití položek určených ke kompleta-

ci nejen pro kompletaci, ale také samostatně
■   možnost práce s polotovary
■   automatické nebo ruční použití přípustných ná-

hrad materiálu
■   možnost oprav vystavených dokladů, vrácení 

do předchozího stavu

REFERENCE
Pavel Malý, K-SERVIS PRAHA, a.s.
Díky modulu kompletace máme nepřetržitý přehled nad tokem materiálu až k samotnému
výrobku. Výrobek je automaticky oceněn dle reálných vstupních nákladů. Nasazením tohoto modulu 
jsme ušetřili polovinu jednoho pracovního poměru.
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   víceúrovňová struktura norem zobrazená for-

mou stromu z pohledu výrobků i materiálu
■   více výrobků na jednom kompletačním listu
■   plánování kompletace k určitému datu
■   kalkulace nákladové ceny výrobku, porovná-

ní se skutečnou cenou realizace
■   přehled o použitém materiálu v normách
■   výpočet spotřeby materiálu na kompletaci za-

daných výrobků podle norem

■   kontrola skladového množství materiálu
■   evidence procenta ztrát
■   popis pracovního postupu s možností uložit ob-

rázek výrobku
■   přímá návaznost na agendy Skladu a Sklado-

vých dokladů
■   přesný výpočet skutečné nákladové ceny 

zkompletovaného výrobku pomocí skladové 
uzávěrky
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VÝROBA

ZÁKLADNÍ POPIS
Výrobní modul je výkonným pomocníkem v za-
kázkových i opakovaných výrobách pro malé 
i velké fi rmy. Obsahuje nástroje přesného pláno-
vání všech požadavků plynoucích ze zakázek 
a nástroje pro operativní řízení výroby včetně 
kooperace s jinými výrobci. 

Ve výrobních situacích, ve kterých je nutné roz-
hodnout na základě lidských zkušeností, nabídne 
systém podklady z již realizovaných zakázek. 

Pomocí agendy Výrobních příkazů je komplexně 
sledován a řízen celý výrobní proces. Z jed-
noho místa lze snadno a rychle vytvářet všechny 
doklady související se zakázkou. Doklady v ce-
lém procesu zakázky, od objednávky po uza-
vření a fi nanční ocenění, lze v případě potřeby 
pružně opravovat a mazat. Modul lze snadno 
přizpůsobit výrobnímu procesu konkrétní fi rmy.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   jednoduché a rychlé ovládání
■   podpora technické přípravy výroby (TPV) pro 

sériovou a zakázkovou výrobu
■   možnost kalkulace nákladových cen výrobků 

do nabídek
■   vizualizace práce se složitějšími výrobky pro 

snadnější a rychlou orientaci
■   snadný záznam výkonů pomocí PLM termi-

nálu
■   přímá vazba na ostatní agendy systému
■   přesný výpočet nákladové ceny výrobků na 

základě realizovaných vstupů, vyčíslení rozpra-
cované výroby

■   rychlý přehled o odchylkách realizace výroby 
od plánu

■   procesy a evidence jsou optimalizované pro 
podporu norem kvality ISO, VDA a dalších

■   volitelně kapacitní plánování s on-line vyhod-
nocením dat a možností využití několika metod 
plánování

REFERENCE
Michal Gazda, manažer výroby a jakosti ELKO EP, s.r.o.
Díky modulu Výroba dokážeme sledovat výrobní operace, hledat jejich rezervy a zajistit tak co největší 
produktivitu. Snáze také sledujeme hodinové sazby, pracovníci ve výrobě samostatně provádí zápis pro-
váděných činností a jejich nadřízení provádějí jen kontrolu a případnou korekci. Za pozitivní považujeme 
rychlou a přehlednou orientaci v pracovním terminálu, kde mají pracovníci vše pod kontrolou
a na jednom místě.
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   elektronické začlenění obrazové a jiné techno-

logické dokumentace do výrobního procesu
■   kalkulace ceny výrobku před zahájením výro-

by s možností vazby do nabídek, modelování 
kalkulované ceny

■   agenda požadavků na výrobu pro konstrukční 
a technologickou přípravu zakázkových výrobků

■   výrobní příkaz, který integruje všechny fáze 
a doklady v rámci výrobního procesu

■   plánované i neplánované kooperace, objed-
návky kooperací, sledování plnění, vyúčtování

■   plná provázanost se skladem, možnost přímé-
ho vyskladňování materiálu a naskladňování 
výrobků

■   automatické nebo ruční použití přípustných ná-
hrad materiálu včetně různých závislostí

■   technologie čárových kódů pro záznam výko-
nů, výdeje materiálu a příjmu výrobků
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KAPACITNÍ PLÁNOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ POPIS
Nástroj pro plánování pracovních činností 
při optimálním využití kapacit lidských zdrojů, 
pracovišť a strojů. Cílem je co možná nejefek-
tivnější sestavení plánu výroby. Rozšiřuje 
funkcionalitu modulu Výroba, umožňuje grafi cky 
přehledné zobrazení kapacitního plánu a jeho 
snadnou administraci.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   efektivní sestavování plánu výroby
■   navázání na výrobní agendy a rozšíření jejich 

funkcí
■   on-line vyhodnocení dat
■   vyhodnocení možností využití několika metod 

plánování

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   optimální sestavení plánu výroby
■   plán využití kapacit lidské práce, strojů,

pracovišť
■   evidence a administrace kapacitního plánu
■   grafi cká znázornění kapacitního plánu

ABRA_G4_2013.indd   56 03.10.13   11:50



57
A

BR
AG

4
www.abra.eu/moduly/kapacitni-planovani

N
ák

up
, v

ýr
ob

a 
a 

zá
so

bo
vá

ní

ABRA_G4_2013.indd   57 03.10.13   11:50



58

A
BR

AG
4

www.abra.eu/moduly/gastrovyroba

N
ák

up
, v

ýr
ob

a 
a 

zá
so

bo
vá

ní

GASTROVÝROBA

ZÁKLADNÍ POPIS
Podporuje výrobu gastronomických produktů, 
tedy vaření, cukrářskou výrobu, výrobu nápojů 
a další s přímou vazbou na jejich prodej.

Ve stravovacích provozech, kuchyních a restau-
racích eviduje vše od norem přes vlastní výrobu 
pokrmů až po příjem a výdej skladových zásob 
ve skladovém hospodářství. Výrobní listy sledují 
průběh výroby od sestavení seznamu výrobků 
přes výpočet požadovaných surovin až po odpis 
surovin ze skladu a příjem hotových výrobků na 
sklad. Lze je vystavovat na základě objednávko-
vých bonů z modulu Restauračního prodeje, ale 
i podle Objednávek přijatých, Dodacích listů, 
případně ručně nebo z modulu SCM.

Modul Gastrovýroby může fungovat samostatně, 
nebo přímo navazovat na modul Restauračního 
prodeje.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   možnost stromového zobrazení struktury no-

rem z pohledu výrobků i surovin
■   evidence pracovních postupů a obrázků pro 

výrobu produktů
■   přehled výrobků, do kterých suroviny vstupují
■   funkce pro hromadné úpravy norem
■   možnost vyrábět předem nebo provádět

odpis surovin automaticky nebo zpětně
podle prodejů

■   přímé propojení s Restauračním prodejem po-
mocí objednávkových bonů

■   evidence stravních jednotek s funkcemi pro 
plánování jejich nákladů a sledování norem 
spotřeby

■   možnost použití příručního meziskladu surovin
■   automatický odpis surovin podle norem při pro-

deji produktů
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   předběžná i fi nální kalkulace výrobní ceny 

produktů
■   normy pro výrobky gastronomických provozů 

všeho druhu
■   zobrazení výskytu použitých surovin podle 

norem
■   uzávěrka bonů v modulu Restaurační prodej 

umožní naplnit výrobní list výrobky prodanými 
restaurační kasou a provést celý cyklus výroby

■   tisk objednávkových bonů s možností vzkazů 
pro kuchaře

■   jedním výrobním listem je možné současně vy-
robit libovolný počet různých produktů

■   sledování norem spotřeby ve stravovacích
provozech, které porovnávají plánované 
náklady na stravování skupin strávníků
s náklady skutečnými

■   příruční sklad surovin
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EVIDENCE POŠTY

ZÁKLADNÍ POPIS
Slouží k evidenci zásilek odeslané a došlé 
papírové pošty. Při zadávání údajů o odesíla-
ných zásilkách systém pomáhá uživateli určit typ 
zásilky a poštovné podle její hmotnosti. Zásilky 
je možné vytvářet automaticky při vystavování 
dodacích listů, faktur a jiných dokladů. 

Kromě standardně dodávaného ceníku České 
pošty je možné do systému zadat ceníky jiných 
doručovacích služeb (Messenger, DPD...). Stejně 
důležitá je i evidence došlé pošty do fi rmy, kdy 
přišla a komu byla předána k vyřešení. Zvláště 
u zásilek, které je nutné vyřídit do daného termí-
nu, jako jsou dopisy od fi nančního úřadu, sociál-
ní správy, reklamace výrobku. 

Modul podporuje tiskové sestavy: podací archy 
pro dobírky, doporučená psaní, evidenční lístky, 
dekádní sestavy apod.  

Modul lze rozšířit o tento doplněk:
■   zpracování zásilek pro TOPTRANS
Více na www.abra.eu/doplnky.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   detailní přehled o tom, co, kdy a komu (fi rmě, 

osobě) bylo odesláno nebo doručeno
■   zobrazení odesílaných dokladů ze systému 

(faktura, dodací list atd.) přímo k záznamu ode-
slané pošty

■   náklady na poštovné a přepravné je možné 
analyzovat

■   možnost zadání vazby mezi odeslanou a do-
šlou poštou

■   optimalizace odesílání zásilek díky možnosti 
doplňování položek k zásilkám stejného
příjemce

■   podpora systému hromadného podávání zási-
lek označených čárovým kódem

■   přímé připojení poštovní váhy a načítání váhy 
při zadávání zásilky

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   ceníky poštovného pro jednotlivé

poskytovatele pošty
■   možnost defi novat typy odeslané a došlé pošty
■   vystavování podacích lístků, hromadných poda-

cích lístků, složenek na dobírku
■   záznam skutečného data odeslání u pošty při-

pravené k odeslání
■   možnost vytvářet hromadné zásilky
■   komunikace s programem Pošta 2002
■   možnost schvalování došlé pošty
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DOCHÁZKA

ZÁKLADNÍ POPIS
Docházka poskytuje ucelený přehled o pra-
covní době zaměstnanců a statistiky pracovních 
přerušení. Vede k naplňování zákonem defi nova-
né povinnosti vést evidenci odpracované doby 
a doby pracovní pohotovosti, kterou zaměstna-
nec držel. 

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   automatizace evidence docházky
■   možnost plnění docházky podle pracovního 

kalendáře pracovníka
■   zadávání pomocí časové osy nebo tabulkové-

ho přehledu
■   automatizovaný přenos dat do modulu Mzdy 

a personalistika

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   evidence příchodů, odchodů a dalších speci-

fi ckých přerušení pracovní doby
■   spolupráce s HW i SW terminály (otevřené 

rozhraní pro napojení na docházkový terminál)
■   integrovaný systém přístupových práv
■   připravené základní tiskové sestavy
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PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Plány a vyhodnocení v rovině fi nanční, 
termínové, kapacitní, z hlediska lidských
nebo materiálových zdrojů.

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul podporuje realizaci větších projektů a za-
kázek, jejich kalkulace, plánování, řízení, kon-
trolu a vyhodnocení. Plány a vyhodnocení mo-
hou být v rovině fi nanční, termínové a kapacitní, 
z hlediska lidských nebo materiálových zdrojů. 

K dispozici jsou funkce pro přehledné řízení 
a kontrolu pracovníků v rámci projektu. 

Projekty mohou být rozděleny na jednotlivé fáze, 
subprojekty, etapy a úkoly. Při dokončení pro-
jektu nebo jeho části je možné, na základě roz-
počtu tržeb, vystavovat faktury zákazníkovi. Jsou 
k dispozici porovnání plánovaných a skutečných 
nákladů a výnosů. K projektům lze přiřazovat 
libovolné doklady ze systému.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   několikaúrovňová stromová struktura

pro složitější projekty a jejich části
s kumulací hodnot

■   přiřazení odpovědné osoby za projekt nebo 
část projektu

■   sledování stavu a priority projektu, možnost 
schvalování

■   interaktivní zobrazení termínového plánu 
v Ganttově diagramu

■   časová návaznost jednotlivých částí projektu
■   porovnání plánu a skutečnosti v celkových hod-

notách i detailech
■   integruje všechny informace (písemnosti, doku-

menty) na jedno rychle dosažitelné místo
■   plánování času pracovníků a dostupnosti ma-

teriálových zdrojů se zohledněním požadavků 
a omezení plynoucí z ostatních agend systému 
(např. jiné práce, dovolená, nemoc)
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   tvorba a správa větších projektů pomocí

průvodce
■   fi nanční bilance výnosů, nákladů a zisku včetně 

porovnání s plánem a vývojem v čase
■   evidence a vyhodnocení úkolů pro jednotlivé 

pracovníky v rámci projektu
■   plánování a vyhodnocení kontrolních dnů
■   záznam práce jednotlivých pracovníků na pro-

jektu nebo jeho části

■   zobrazení kapacitního plánu z pohledu pra-
covníka nebo z pohledu projektu

■   evidence materiálu nebo nakoupených služeb
■   rychlý přístup ke všem dokladům v systému 

vztahujícím se k projektu
■   nastavení závislostí mezi souvisejícími projekty
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Podpora vývoje a tvorby nových 
produktů a nových verzí 
stávajících produktů.

ZÁKLADNÍ POPIS
Podporuje vývoj a vytváření nových produktů 
a nových verzí stávajících produktů. Obsahuje 
agendy, které integrují technologickou dokumen-
taci, agendy pro řízení vývojových týmů a evi-
denci jejich práce. Pro jednotlivé produkty se 
defi nují jejich části, vytvořené a plánované verze. 

V agendě Požadavků se zadávají požadavky na 
nové funkce produktů nebo zjištěné chyby. Agen-
da Vývojové dokumentace slouží pro záznam 
provedených úprav na nových verzích produktů. 
Požadavky a Vývojové dokumentace mohou 
odkazovat na sebe navzájem. Tyto vazby jsou 
zobrazeny v přehledném stromu, který umožňuje 
rychlou orientaci v technologických souvislostech 
požadavků, chyb a jejich řešení včetně výhodné 
kumulace stejných nebo podobných problematik 
do jedné skupiny. 

K dispozici je také evidence a sledování času 
stráveného pracovníkem na zpracování přiděle-
ného úkolu.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   plánování a kontrola práce jednotlivých pra-

covníků při vývoji produktů
■   plánování práce řešitelů a testerů pro zadané 

požadavky
■   řízení zpracování požadavků podle zadané 

priority, kterou je možné stanovit nejen pro jed-
notlivé požadavky, ale i mezi produkty

■   možnost odhadování času potřebného ke 
zpracování požadavků, která umožňuje sle-
dovat a kontrolovat plánovaný termín vývoje 
produktu nebo jeho verze

■   rychlá dostupnost informací o stavu nebo plánu 
na řešení zákazníkova požadavku

■   možnost zpřístupnění části dokumentace na 
webovém portálu pro zákazníky a partnery ve 
formě Knowledge Base

ABRA_G4_2013.indd   64 03.10.13   11:50



65
A

BR
AG

4
www.abra.eu/moduly/projektova-dokumentace

In
te

rn
í p

ro
ce

sy
 a

 a
ut

om
at

iz
ac

e

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   členění produktů na jejich části; sledování do-

kumentace k částem i k celým produktům
■   možnost defi nice témat, která rozdělí zázna-

my požadavků a vývojové dokumentace do 
logických skupin, ve kterých je možné lépe 
vyhledávat

■   nastavení stavů požadavku, které zajistí po-
stupné provedení všech kroků vývoje produktu 
(kontrola, testování, zdokumentování)

■   vkládání obrázků, schémat, fotodokumentace 
a jiných dokumentů k požadavkům, které zpřes-
ní jejich textový popis

■   snadné vytváření záznamů dokumentace na 
základě požadavků

■   určování zbývajícího času k dokončení práce 
na požadavku – umožňuje přesné určování ter-
mínů dokončení vývoje produktu při nepřesnos-
tech v prvotním odhadu kapacitního nároku

■   evidence času stráveného v jednotlivých
dnech jednotlivými pracovníky na řešení
daného úkolu
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AUTOMATIZAČNÍ SERVER
Naplánované úlohy je možné spouštět jednorázově,
v pravidelných intervalech nebo na základě
nějaké předem defi nované akce.

ZÁKLADNÍ POPIS
Automatizační server je nástroj pro automatické 
vykonávání úloh různého typu. Jednak to mo-
hou být úlohy, které uživatel potřebuje provádět 
v pravidelných intervalech, ale nechce na jejich 
provádění myslet či se jimi zabývat (např. gene-
rování platebních příkazů podle defi nic opako-
vaných plateb, stahování e-mailové pošty) či jsou 
časově náročnější a jejich spouštění je vhodné 
odložit na dobu, kdy v systému nepracují uživate-
lé (skladové uzávěrky, zálohování aj.). 

Dále to mohou být úlohy typu zasílání reportů 
uživatelům, obesílání vybraných uživatelů infor-
macemi o stavu provedení plánované úlohy či 
upozornění generovaná na základě nějaké udá-
losti (např. o přijatých fakturách, jejich zaplacení, 
zprávy o snížení zásob pod limit nebo naopak 
jejich naskladnění).

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   šetří čas díky automatickému provádění opa-

kujících se úloh
■   umožňuje rozesílání pravidelných reportů
■   zajišťuje automatické zasílání interních vzkazů
■   podporuje omezení přístupu podle rolí
■   snižuje zatížení systému odložením zpracování 

časově a výkonově náročných úloh na vhod-
nou dobu (např. zálohování dat)

ABRA_G4_2013.indd   66 03.10.13   11:50



67
A

BR
AG

4
www.abra.eu/moduly/automatizacni-server

In
te

rn
í p

ro
ce

sy
 a

 a
ut

om
at

iz
ac

e

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   zasílá reporty nebo zprávy na základě pře-

dem defi nované události
■   lze spouštět jako program nebo jako službu 

pod OS Windows

■   může být provozován na serveru spolu s apli-
kačním serverem ABRA Gx nebo na samostat-
ném serveru (rozložení zátěže)
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E-MAILY A INTERNÍ VZKAZY

ZÁKLADNÍ POPIS
Umožňuje sdílet a vyměňovat data uložená 
v informačním systému se zákazníky, partnery 
a spolupracovníky. E-mailová komunikace může 
nahradit poštovní server pro obsluhu fi remních 
adres. Došlé i odeslané zprávy propojuje s ad-
resářem fi rem, adresářem osob, zakázkami, ob-
chodními případy, projekty a s jakýmikoliv jinými 
doklady v systému. Pro komunikaci se spolupra-
covníky slouží elektronické Vzkazy, které mohou 
odkazovat na libovolné jiné doklady systému 
ABRA, vyžadovat potvrzení, obsahovat datum 
platnosti, vyčkávat na přihlášení uživatele do 
systému apod. V rámci jedné zprávy je možné 
oslovovat i skupiny uživatelů a defi novat, kdo ji 
obdrží jako vzkaz a kdo jako e-mail. Odesílatel 
si může jednoduše ověřit přečtení zprávy všemi 
adresáty.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   obsluha fi remních e-mailových účtů skupinou 

pracovníků nebo jejich zástupci
■   e-maily a zprávy jsou součástí databáze systé-

mu, jsou zálohovány a mohou být přímo připo-
jeny k ostatním dokladům

■   nástroj pro vnitrofi remní elektronickou komunika-
ci, který jednu zprávu dokáže odeslat dvěma 
způsoby: formou vzkazu (pro uživatele dostup-
né v systému) a formou e-mailu

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   e-mailová komunikace prostřednictvím integro-

vaného e-mailového klienta s automatickým 
zpracováním došlých zpráv pomocí defi nova-
telných pravidel

■   agenda interních vzkazů mezi uživateli ABRY 
včetně off-line doručování zpráv a zasílání 
dokladů

■   pro vzkazy je možné nastavit, že se zpráva 
zobrazí příjemci jen po určitou dobu, případně 
že se po přečtení všemi příjemci automaticky 
smaže

■   upozornění na došlé zprávy s malým pop-up 
okénkem na liště Windows®

■   odesílání a zpracování dokladů ve formátu 
ISDOC a možnost jejich elektronického pode-
psání
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WEBOVÉ SLUŽBY
Plně defi novatelné zpřístupnění ABRY jako poskytovatele
webových služeb. On-line propojení informačního systému
s takřka libovolnou samostatnou aplikací.

ZÁKLADNÍ POPIS
Funkce modulu zpřístupňují ABRU jako posky-
tovatele webových služeb a umožňují externím 
aplikacím využívat data a funkce systému 
ABRA G4. Sada funkcí je plně defi novatelná
a záleží jen na uživateli, jaké funkce požaduje. 
Lze tedy vytvářet speciální funkce např. pro růz-
né klienty a jejich specifi cké požadavky na data 
z ABRY. V případě vysokých nároků na webové 
služby je možné rozdělit zátěž na více serverů
a tím urychlit zpracování požadavků.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   on-line propojení informačního systému s tak-

řka libovolnou samostatnou aplikací, která umí 
využít nezávislých komunikačních standardů 
(např. eSHOP)

■   jednoduchá komunikace mezi aplikacemi růz-
ných prostředí

■   otevírá uživateli informačního systému možnosti 
spolupráce s dodavateli, klienty...

FUNKCE A VLASTNOSTI
■   datová komunikace mezi samostatnými 

aplikacemi
■   komunikační standardy nezávislé na provozo-

vané platformě
■   nezávislost na výrobci aplikace, programova-

cím jazyku, typu CPU, platformě
■   služba nebo aplikace pro OS MS Windows®

■   možnost rozdělení zátěže na více serverů
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WORKFLOW SCHVALOVÁNÍ DOKLADŮ

ZÁKLADNÍ POPIS
Modul umožňuje schvalování důležitých do-
kumentů stejně jako účetních dokladů podle 
připravených schvalovacích scénářů. Systém sle-
duje, kdo a co má aktuálně schvalovat a v jakém 
stavu schválení se daný doklad nachází. Zobra-
zuje také historii schvalovacího procesu. 

Schvalovací procesy je možné analyzovat 
a vyhodnocovat včetně sledování důvodů ne-
schválení. Doklad je možné nejen schválit nebo 
zamítnout, ale také vrátit k doplnění. Požadavky 
na schválení se v agendě kumulují z celého sys-
tému. Při rozdělování schvalovacích kompetencí 
jednotlivým pracovníkům fi rmy je možné zohled-
nit systém rolí defi novaný v IS včetně hierarchie 
podřízenosti.

PŘÍNOSY PRO UŽIVATELE
■   schvalovatel si velmi rychle zobrazí „své“ poža-

davky ke schválení a v agendě je rovnou vyřídí
■   pracovník čekající na schválení dokladu může 

snadno sledovat postup schvalování
■   jednotlivé kroky schvalovacího scénáře je mož-

né členit do skupin nebo vícestupňových kroků 
podle defi novaného pořadí

■   schvalovací kroky pro jednotlivé schvalovatele je 
možné podmínit vyhodnocením položek schva-
lovaného nebo navázaného dokladu (např. 
schvalovat, jen když je částka větší než…)

■   snadná kontrola řešení požadavků na schvále-
ní u podřízených pracovníků

■   u vybraných dokladů, jako například nabídky 
vydané, způsobí schválení automatický posun 
do dalšího kroku v defi novaném procesu
dokladu

■   jednoduchá možnost zastoupení schvalovatele 
v rámci zastupitelnosti rolí
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FUNKCE A VLASTNOSTI
■   na schvalovaném dokladu je k dispozici kom-

pletní přehled postupu schvalování jednotli-
vých schvalovatelů včetně zobrazení
komentářů

■   jako podmínky pro jednotlivé kroky schvalova-
cího scénáře lze defi novat i složité kombinace 
a výrazy

■   požadavky na schválení obsahují informace 
o zadavateli požadavku a stavu schvalovacího 
procesu

■   k dispozici je zápis komentáře ke schválení, za-
mítnutí nebo vrácení k přepracování

■   selektivní možnost povolení oprav ve schvále-
ných dokladech nebo zamítnutých dokladech

■   oprava schváleného dokladu (je-li povolena) 
vyvolá spuštění nového schvalovacího procesu
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JÁDRO SYSTÉMU

Jádro systému tvoří komplex funkcí, modulů 
a agend, které slouží pro základní pracovní 
úkony a nastavení systému. Jeho funkce jsou vy-
užívány všemi ostatními moduly, je páteří celého 
systému. Hlavními moduly jádra jsou Administra-
ce, Adresář, Dokumenty a přílohy. 

ADMINISTRACE
Administrace umožňuje především základní nasta-
vení údajů o fi rmě, správu licencí, nastavení pra-
covních rolí a práv pro efektivní správu přístupů 
do systému, zálohování systému, nastavení pláno-
vaných a automatizovaných úloh (např. pro zá-
lohování, reporty...), importy a replikace dat a na-
stavení sledování změn napříč celým systémem. 

ADRESÁŘ
Adresář je centrálním úložištěm záznamů o fi r-
mách a osobách a místem pro jejich správu. 
Je základním pracovním prvkem informačního 
systému provázaným se všemi ostatními moduly 
systému. Databáze klientů je interaktivně dosa-
žitelná ze všech míst systému, kde se pracuje 
s klientskou částí. Široká možnost třídění a rychlé 
vyhledávání podporují rychlou a bezchybnou 
práci s informačním systémem. U každé fi rmy lze 
evidovat sídlo a libovolný počet provozoven, kte-
ré mají vlastní adresu a další vlastnosti (např. typ 
provozovny, hromadná korespondence apod.). 

Na dokladech je tedy možné zadávat odkaz na 
provozovnu fi rmy.

K fi rmám lze připojovat libovolný počet osob. 
Osoby mohou být přiřazeny do jedné nebo více 
fi rem. Osoby v adresáři mohou mít přiřazeny 
obecně defi nované posty (například ředitel, ve-
doucí výroby, účetní atd.), které lze následně hro-
madně oslovovat pomocí jednoduchého výběru. 
Skupinování a sofi stikované vyhledávání v adre-
sáři fi rem také podporují defi novatelné klíče.

Další možností třídění a vyhledávání ve fi rmách 
je kategorizace, která umožňuje evidovat jak 
ručně zadávané údaje (např. právní forma, po-
čet zaměstnanců a další), tak údaje automaticky 
napočítané systémem (např. obrat, pohledávky, 
průměrná doba splatnosti a další). 
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DOKUMENTY A PŘÍLOHY
Agenda zajišťuje přehledné uspořádání, snad-
nou dostupnost a správu elektronických doku-
mentů, jako jsou výstupy z Offi ce, PDF, obrázky, 
výkresy a další. Dokumenty mohou být např. 
elektronicky zaslané faktury od dodavatelů, elek-
tronické výkazy generované ze systému ABRA 
(např. podání Intrastat), které se dále odesílají 
na portál veřejné správy či jinou státní instituci. 
V systému jsou dokumenty propojeny s produkty, 
fi rmami, zakázkami, obchodními případy, projek-
ty a doklady. 

Agenda umožňuje v kombinaci s automatizačním 
serverem automatické zpracování dokumentů. 
S její pomocí může být například doručená elek-
tronická faktura automaticky uložena mezi faktury 
přijaté. Doklady mohou být elektronicky schvalo-
vány podle nastavených scénářů.

WIKI
Pro snadnou tvorbu a aktualizaci vnitropodniko-
vých směrnic či znalostních databází je připrave-
na agenda Wiki založená na principech známé 
Wikipedie. Dokumenty lze ukládat přímo do 
databáze systému.

 
Jádro lze rozšířit o samostatně
dodávané moduly:
■   schvalování dokladů
■   e-maily a interní vzkazy
■   skriptování (tvorba a kompilování skriptů)
■   OLE
■   off-line přenosy (replikace)

 
Jádro lze rozšířit o samostatně
dodávané moduly:
■   EDI komunikace
■   automatická aktualizace kurzů z internetu
■   import dokladů z XML
■   import dat z databáze Albertina
■   import dat z insolvenčního rejstříku
■   univerzální importy dat z MS Excel
■   vyplňování šablon MS Word a Open Offi ce
■   správa úložiště souborů
Více na www.abra.eu/doplnky.
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www.abra.eu/doplnky

PŘÍKLADY ABRA DOPLŇKŮ

VARIANTNÍ KARTY
Doplněk umožňuje pro jakýkoliv typ skladové 
karty defi novat počet dimenzí, které budou k dis-
pozici. Na každou variantu (danou barvu, velikost 
atp.) je automaticky založena podřízená skla-
dová karta, na které se zaznamenává skladové 
množství. Lze tak velmi snadno kontrolovat, kolik 
kusů je naskladněno od každé varianty a jaký po-
čet je celkem na nadřízené variantní kartě. Počet 
dimenzí na jeden kus se určuje na typu karty, k dis-
pozici jsou 1 až 3 dimenze. 

EDI 
Pomocí EDI doplňku lze automatizovaně načítat 
objednávky přijaté přímo do IS ABRA, odběra-
telům zasílat avíza o dodávce a faktury vydané. 
Zejména obchod provozovaný přes internet 
s sebou přináší rozmach elektronické výměny do-
kumentů. Jednu z cest k elektronickému dokladu 
představuje technologie EDI (z anglického Electro-

nic Data Interchange – elektronická výměna 
dat). Cílem elektronické komunikace je nahradit 
papírové doklady elektronickými a umožnit tak 
plnou automatizaci procesu vystavování a příjmu 
elektronických dokladů. Aplikace dokáže načítat 
a generovat soubory v textovém pozičním formátu 
INHOUSE. Jedná se o univerzální formát, který 
podporují všichni poskytovatelé EDI služeb.

HROMADNÁ FAKTURACE, BILLING
Doplněk umožňuje vystavovat velké počty 
faktur rychle a bezchybně. Je určen fi rmám, 
které z objednávek přijatých nebo dodacích 
listů hromadně vytvářejí faktury vydané (popř. 
jen z objednávek přijatých dodací listy). Způ-
sob fakturace je možné nastavit pro každou 
fi rmu v adresáři individuálně. Časté využití 
nachází např. ve spojitosti s vyřizováním smluv-
ních plateb, předplatného, poskytování pravi-
delných služeb.

KDY DOPLNĚK VYUŽÍT?
Tomáš Urban, manažer ABRA doplňků, doporučuje:
„V praxi jsem si již mnohokrát ověřil, že správně zvolený ABRA doplněk přináší uživateli časové a tím
i fi nanční úspory. Doplňky rozšiřují základní funkce ABRY, nabízejí specializovaná řešení, která jsou vyla-
děna pro konkrétní oblasti podnikatelského využití. Nově instalované doplňky jsou standardně zahrno-
vány do licenční služby, jejich funkčnost je zaručena v každé nové verzi. Uživatel doplňku nemá kromě 
standardní licenční služby a případné instalace aktuální verze žádné další výdaje.“
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INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK
Doplněk umožňuje importovat data z insolvenč-
ního rejstříku. Pomáhá předcházet nedobytným 
pohledávkám, rychlým způsobem informuje 
o tom, že odběratel či dodavatel je zapsán 
v insolvenčním rejstříku. Doplněk každý den sta-
huje do systému z insolvenčního rejstříku seznam 
fi rem, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení. 
Jestliže na takovouto fi rmu uživatel ABRY evidu-
je nezaplacenou fakturu, je okamžitě odeslán 
e-mail pověřené osobě. V případě, že uživatel 
vystavuje doklad (objednávku, dodací list nebo 
fakturu) na fi rmu, která je evidována v insolvenč-
ním rejstříku, je varován. Tím systém předchází 
vzniku pohledávek.

SKLADOVÁ OPTIMALIZACE
Doplněk je určen pro efektivní řízení skladových 
zásob, plánování prodejů a promo aktivit. Řešení 
je optimální pro obchodní fi rmy s vlastními skla-
dy a pro výrobní fi rmy se zásobami materiálu 
nebo hotových výrobků. Skladová optimalizace 
snižuje vázaný kapitál v zásobách průměrně 
o 25 %, snižuje počet nevyřízených objednávek 
až o 60 % a zvyšuje dostupnost zákaznických 
služeb. Doplněk přináší kontrolu nad celým skla-
dovým sortimentem a eliminuje skladové ležáky.

WEBOVÉ SCHVALOVÁNÍ
Zobrazuje data z informačních systémů ABRA 
ve webovém prohlížeči. Data lze v modulu pro-
hlížet, schvalovat a ve zjednodušeném režimu 
také vkládat a editovat. Uživateli se zobrazují jen 
ty informace, na které má oprávnění v IS ABRA. 
Doplněk nabízí pravidelný report se seznamem 
dokladů čekajících na schválení. Kompatibilní je 
také s mobilními zařízeními s OS Android i iOS.
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DOPORUČENÁ HW A SW KONFIGURACE

Databázový a aplikační server (vyhrazený)
Hardware
CPU 8 a více jader (např. řady Xeon)
HDD SAS 15 Krpm, RAID 1+0 (min. RAID 1 nebo 5), 2 TB
RAM 12 GB a více
UPS nutná
Software
OS Windows® 2008 / 2012 Server nebo Linux (jádro 2.4 a vyšší)

Terminálový server (volitelný pro případný terminálový provoz)
Hardware
CPU Počet jader závisí na počtu uživatelů terminálového serveru (např. řada Xeon)
HDD SATA 7,2 Krpm, 160 GB
RAM 8 GB a více (závisí na počtu uživatelů terminálového serveru)
UPS nutná
Software
OS Windows® 2008 / 2012 Server (včetně Windows Terminal Services)
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Pracovní stanice
Hardware
CPU 2 a více jader
HDD SATA 7,2 Krpm, 160 GB
RAM 4 GB
rozlišení 1280 x 1024
Software
OS Windows® XP / 7 / 8
Ostatní SW MS Excel nebo OpenOffi ce (pro tvorbu výkazů), IE 7 a vyšší

Poznámky:

Rychlost sítě doporučujeme 1 Gbit/s.

Volbu serveru doporučujeme konzultovat s vedoucím projektu implementace systému.
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ABRA SOFTWARE A.S.

O FIRMĚ
ABRA Software je česká společnost, člen skupiny 
United Software a.s. Vyrábí ucelenou řadu infor-
mačních systémů ABRA pro podniky všech veli-
kostí a další software pro podnikatele. Například 
webové aplikace a systémy na zakázku, mobilní 
aplikace, eSHOP, software pro tvorbu a správu 
webu a pro on-line práci s daty. Na trhu působí 
od roku 1991. 

ABRA Software je pořadatelem neziskové konfe-
rence Fórum INSPIRACE, která podporuje české 
podnikatelské prostředí; je zakladatelem soutěže 
Diplomová práce roku, jejímž cílem je podpora 
vysokého školství. Je také iniciátorem vzniku a spo-
lutvůrcem elektronického fakturačního formátu 
ISDOC.
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Praha

Chomutov

Hradec Králové

Ostrava
Olomouc

Brno

Plzeň

NAJDETE NÁS NA 106 MÍSTECH V ČR A SR

WWW.ABRA.EU

www.abra.eu/kontakty

PRAHA

ABRA Software a.s.

Jeremiášova 1422/7b

155 00 Praha 13

+420 296 397 399

obchod@abra.eu

BRNO

ABRA Software a.s.

Sochorova 3209/38

616 00 Brno

+420 542 216 360

brno@abra.eu

CHOMUTOV

ABRA Software a.s.

Spořická 5416

430 01 Chomutov

+420 602 434 143

chomutov@abra.eu

OLOMOUC

ABRA Software a.s.

Sladkovského 31

772 00 Olomouc

+420 587 301 350

olomouc@abra.eu

OSTRAVA

ABRA Software a.s.

Čujkovova 30

700 30 Ostrava

+420 596 740 734

ostrava@abra.eu

PÍSEK

ABRA Software a.s.

Pražská 483

397 01 Písek

+420 296 397 441

pisek@abra.eu

BRATISLAVA

ABRA Software s.r.o.

Tomášikova 19

821 02 Bratislava

+421 253 410 126

obchod@abra.sk

vnitrni_472x212/512x252_01.indd   1vnitrni_472x212/512x252_01.indd   1 03.10.13   10:1803.10.13   10:18



obalka_480x220/512x252_01.indd   1obalka_480x220/512x252_01.indd   1 03.10.13   10:2103.10.13   10:21


