GEOMAT jednoznačně staví na Money S5
Dodavatel geosyntetických stavebních výrobků a projekční společnost GEOMAT s.r.o., vsadila
na informační systém Money S5 od CÍGLER SOFTWARE. „Nejenže jsme potřebovali vyřešit naši
účetní, personální a ekonomickou agendu, chtěli jsme také vhodný nástroj pro komunikaci se
zákazníky a manažerské rozhodování. Všechny parametry výběrového řízení nejlépe splnil právě systém Money S5,“ doplňuje
informace Petr Hubík, jednatel společnosti GEOMAT.
GEOMAT byl založen počátkem roku 1998 skupinou odborníků v dopravním stavitelství s cílem vybudovat specializovanou
společnost pro aplikace geosyntetických výrobků na českém trhu a zlepšit tak dosavadní úroveň znalostí technické veřejnosti.
Postupně se společnost stala výhradním zástupcem několika světových výrobců geosyntetik a dnes pracuje na velkoobchodní bázi
s hlavním skladem v Brně. Kromě prodeje nabízí GEOMAT svým zákazníkům kompletní servis od předběžných studií reálnosti
technického řešení až po asistenci při realizaci na stavbě. Do portfolia společnosti patří také dodávka a konzultace v oblastech
geomříží, geotextilií, konstrukčních systémů a opěrných zdí, ostatních geosyntetik a dalších oblastí.
Společnost nasadila informační systém Money S5 zhruba před dvěma roky. Ten ale od té doby prošel určitým vývojem a byl
rozšířen o nové moduly. Jak říká šéf vývoje programu, Jaroslav Veselý: „Naše heslo zní: ‚Money S5 poroste spolu s vámi‘. Společnost
GEOMAT je jen jedním z příkladů, kde jsme náš systém jednoduše rozšířili o nové funkce v souvislosti se změnou požadavků klienta.“
Posledním a nejvýraznějším rozšířením byl v GEOMATu modul pro podporu manažerského rozhodování, Business Intelligence.
Protože dnes už nestačí jen data vlastnit, ale je nutné je umět plně využít, modul slouží k pořízení náhledů na informace a datovým
řezům podle mnoha agregačních proměnných. Systém umožňuje vytvářet robustní statistiky a analýzy, které GEOMAT nutně
potřebuje. Business Intelligence slouží ke kvalitnímu vyhodnocování jednotlivých zakázek, prodeje a nákladů. „Díky výstupům
z Business Intelligence je pro mě mnohem snazší identifikovat ziskovost či ztrátovost našich aktivit a příště je zopakovat, nebo se jim
raději vyhnout,“ pochvaluje si Petr Hubík.
Tímto modulem Money S5 v GEOMATu samozřejmě nekončí. Kromě ekonomické agendy (která podporuje i slovenskou legislativu),
snadného pořizování výkazů Intrastat a evidence objednávek obsahuje také externí personální a mzdový modul Target S5, který
slouží k pokročilé evidenci zaměstnanců. Systém je navíc propojený speciálním můstkem s řízením zákaznických vztahů
Microsoft Dynamics CRM a vhodně tak doplňuje základní možnosti celého řešení.
Po dvou letech od nasazení je podle Petra Hubíka jasné, že se investice do systému spolehlivě vrátila, a to zejména na ušetřeném
čase zaměstnanců a optimalizaci vnitrofiremních procesů. Money S5 tvoří solidní základnu společnosti GEOMAT, jak hned ostatně
sám říká: „Nemusíme se dnes přespříliš starat o naše ekonomické zázemí, víme, že funguje bezchybně. Naopak se můžeme bez obav
pustit i do těch nejnáročnějších projektů. U nás ve firmě jsme s Money S5 skutečně spokojeni.“

O společnosti CÍGLER SOFTWARE:
CÍGLER SOFTWARE, a.s., je s více než 100 000 instalacemi Money od roku 1990 jedním z předních dodavatelů účetních programů a informačních
(ERP) systémů v České a Slovenské republice. Její produkty řady Money pokrývají nejširší potřeby podniků a mezi zákazníky lze nalézt široké
spektrum uživatelů, od živnostníků přes menší společnosti až po větší společnosti či neziskové organizace. CÍGLER SOFTWARE je významným
výrobcem a dodavatelem pokladních systémů. Společnost je od roku 2003 certifikovaná podle norem ISO 9001:2008, v roce 2005 se zařadila do
výběru Českých 100 nejlepších a od roku 2007 patří mezi TOP 100 českých IT společností. CÍGLER SOFTWARE je úspěšné i v zahraničí, s produktem
Money S5 získalol v roce 2009 ocenění Slovak Gold. Společnost dosáhla nejvyšší úrovně certifikace společnosti Microsoft – Gold Certified Partner.
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