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ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Plná responzívnosť rozhrania pre pohodlné spravovanie na všetkých
zariadeniach (počítač, tablet, smartfón), bez ohľadu na typ zariadenia či
operačný systém
Systém je vyvíjaný ako webová aplikácia. Na prácu so systémom stačí iba
pripojenie na internet. Je dostupný odkiaľ koľvek a nie je potrebná žiadna
inštalácia
Intuitívne a ľahko ovládateľné rozhranie, ktoré spĺňa najvyššie súčasné
štandardy
Možnosť integrácie s ERP (plánovanie podnikových zdrojov), Business
intelligence systémami, CRM, informačnými systémami, účtovnými systémami,
e-commerce platformami a ďalšími cez zabezpečenú API
Pokročilé filtre pre rýchlejšie vyhľadávanie: dátumový rozsah, vybraný druh
dokladu, stav, email, vyhľadávanie podľa kontaktu, atď.
Systém je usporiadaný modulárne, každý modul pokrýva špecifickú činnosť
firmy (napr. výroba). Je na vás, ktoré moduly si zvolíte. Vďaka tomu dostávate len
to, čo potrebuje a využijete
Škálovateľnosť systému pre aktívnu podporu rastu firmy, vrátane sprievodných
zmien v procesoch
Neobmedzený počet používateľov (počet používateľov nemá vplyv na celkovú
cenu)
Použitie najnovších funkcií a technológií. Samozrejmosťou je drag&drop,
multi-upload či autocomplete
Administračné rozhranie dostupné v akomkoľvek jazyku, s možnosťou
doplnenia ďalších jazykov
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MODUL DODÁVATELIA

Modul slúži na efektívnu evidenciu dodávateľov. Poskytuje prehľadné informácie o
každom dodávateľovi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prehľadný zoznam všetkých dodávateľov
Základné informácie (spoločnosť, meno a priezvisko, mail a tel. číslo kontaktnej
osoby)
Fakturačné a poštové údaje
Bankové spojenie
Prehľad objednávok tovaru s priamym preklikom do ich detailu
Prehľad skladových položiek (tovaru) od dodávateľa s priamym preklikom do ich
detailu
Prehľad chybných skladových položiek (tovaru) dodávateľa s priamym
preklikom do ich detailu
Pridávanie komentárov ku každému dodávateľovi
Možnosť exportu do .XLS

MODUL SKLAD

Modul poskytuje kompletný real-time prehľad o stave skladových zásob, skladových
pohyboch a umiestnení položiek v sklade.
Modul Sklad je možné v prípade záujmu prepojiť aj s výrobným či obchodným
modulom. Viac o obchodno-výrobnom systéme sa dočítate tu.
•
•
•
•
•
•
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CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Prehľadný zoznam všetkých skladových položiek
Jednoduché vytváranie a upravovanie skladových zásob (tovarov, súčiastok,
produktov)
Rozšírené vlastnosti skladových položiek (hmotnosť, rozmer...)
Možnosť zaradiť skladové položky do skupín/kategórií
Možnosť evidovať sériové čísla a šarže
Ku každej skladovej položke je možné evidovať:
- skladové zásoby (celkový počet kusov na sklade, počet voľných kusov,
počet rezervovaných kusov)
- súvisiace objednávky
- skladové pohyby
- dokumenty (napr. fotky, licencie, výkresy atď.)
Pridávanie komentárov ku každej skladovej položke
Možnosť napojiť čítačku čiarových alebo QR kódov na uľahčenie práce v
systéme
Generovanie .CSV pre potreby tlače QR kódov
Export vybraných údajov do .XLS, napr. pre potreby inventúry
Evidovanie umiestnenia skladových položiek v sklade (skladové pozície)
História skladových položiek s možnosťou spätného dohľadania chronologické zobrazenie skladových pohybov so všetkými potrebnými
informáciami, vrátane histórie zmeny cien
Vytváranie rezervácií
Emailové notifikácie o minimálnych a kritických množstvách
Príjem a naskladnenie materiálu
Výdaj a odpisovanie položiek
Generovanie výdajových a príjmových listov
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Jednoduchá správa objednávok tovaru
Efektívne riadenie nákupu tovaru aj vďaka evidencii objednaného tovaru
Sledovanie reklamácií a chýb tovaru
Možnosť prispôsobenia skladových jednotiek (kg, metre, kusy...) podľa
požiadaviek klienta

MODUL VÝPOŽIČKY

Jednoduché sledovanie stavu zásob tovaru a produktov určených na zapožičanie
alebo prenájom, prípadne ich následný odpredaj.
•
•
•
•

Zoznam objednávok výpožičiek
Separátny sklad (možnosť presúvať skladové položky medzi centrálnym a
výpožičkovým skladom)
Sledovanie dátumov výpožičky a notifikácie v prípade, že termín nie je
dodržaný
Možnosť odpredaja požičiavaných produktov jedným klikom (v prípade
vzužívania doplnkového obchodného modulus možnosť vytvárania faktúr)

MODUL PRODUKTY

Komplexný katalóg produktov s detailnou evidenciou ich vlastností a parametrov.
Automatizované prepojenie na výrobu a skladové zásoby.
•
•
•
•
CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Prehľadný zoznam všetkých produktov
Správa stromovej štruktúry kategórií
Jednoduché pridanie nového produktu s možnosťou kópie z existujúceho
Úprava a zmazanie produktov
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Rozšírené vlastnosti produktov (hmotnosť, rozmer, kategória, čas potrebný na
výrobu, príslušenstvo...)
Nahrávanie súborov (napr. fotky, výkresy, používateľské manuály atď.)
Možnosť integrácie s e-shopom, ktorá umožní správu produktov na jednom
mieste
Možnosť presného sledovania vyvíjaných produktov (z hľadiska času,
spotrebovaných položiek, či ceny)

MODUL POUŽÍVATELIA

Modul je určený predovšetkým na prideľovanie prístupu do systému, ako aj na
sledovanie výkonnosti zamestnancov.
•
•
•
•
•

Jednoduchá správa používateľských prístupov - pridávanie, úprava, mazanie
prístupov; výber používateľskej skupiny
Jednoduchá správa ľudských zdrojov - administrácia dochádzky vrátane
dovoleniek a sick days
Správa používateľského profilu
Prehľadné sledovanie výkonnosti a chybovosti zamestnancov
Používateľské roly - pokročilá správa prístupov do systému s rôznymi
úrovňami oprávnení

BEZPEČNOSŤ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CHALLENGE. CHANGE. DELIVER.

Adbee výrobný systém využíva najvyššie bezpečnostné štandardy (podľa
OWASP Top 10) pre maximálnu ochranu proti útokom a podvodom
Najnovšie bezpečnostné algoritmy ako AES-256, Rijndael-256, RSA
Možnosť využívať dvojfaktorovú autentifikáciu pre prístup k vašim dátam
(prostredníctvom SMS tokenov) a pasívne a aktívne sledovanie aktivity
používateľov
Pokročilé nastavenie politiky hesiel
Ochrana proti Brute force útokmi
Ochrana pred CSRF útokmi
Ochrana pred falšovaním formulárov
Povinná komunikácia cez SSL
Možnosť pristupovať k administračnému rozhraniu cez firemnú VPN
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