Přesné jako hodinky je Money S5 v tiskárně ARTAX
ARTAX, a.s., je moderní společnost zabývající se reklamou, médii, vydavatelstvím a informačními technologiemi. Jako
taková potřebuje přesný a spolehlivý informační systém, který jí zaručí vysokou kvalitu zpracovaných dat, bezchybnost
a hlavně rychlou práci s programem za každých okolností. Přísné požadavky splnila společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s.,
s ERP řešením na bázi Money S5.
Sféra působnosti společnosti ARTAX je skutečně široká. Do jejího portfolia spadá tvorba propagačních předmětů (ať už výroba
letáků, brožurek či knih, ale i potisk reklamních 3D předmětů), jejich grafické návrhy a fotografické práce, a konečně také mediální
marketing, direct mailing či webhostingové služby.
„Dříve jsme používali účetní program Money S3, také od společnosti CÍGLER SOFTWARE,“ říká dnes Martin Lukášek, technický ředitel
společnosti. „Přestože jsme s ním byli spokojeni, přestal nám v roce 2009 postačovat vzhledem k počtu obchodních transakcí a rozsahu
pořizovaných dat. Potřebovali jsme robustnější a rychlejší systém s propracovaným skladovým hospodářstvím, nejlépe na bázi Microsoft
SQL Serveru, a navíc s vysokou mírou automatizace. Neméně důležitým požadavkem byl také přenos stávajících informací do nového
programu. Optimální volbou se proto logicky stal informační systém
Money S5.“
Money S5 využívá Microsoft SQL Server, který zajišťuje vysokou
stabilitu a rychlost celého řešení. Skladové hospodářství je na velmi
vysoké úrovni a systém disponuje velkou mírou uživatelského
přizpůsobení a automatizace většiny procesů. Jeho grafické rozhraní je
podobné původnímu Money S3, ale i programu Microsoft Outlook, což
rozhodně zrychluje počáteční orientaci v systému. Pro import dat
z Money S3 je navíc připraven speciální můstek, zajišťující
bezproblémovost celé implementace. Společnost ARTAX, a.s., dnes
navíc využívá některé ze specializovaných modulů Money S5. Jedním z nich jsou Upomínky a penalizace, které zajišťují hromadné
generování upomínek a jejich elektronické zasílání včetně tvorby penalizačních faktur při výraznějším prodlení. Money S5 podporuje
také technické zázemí firmy, příkladem je Kniha jízd. Ta umožňuje vyúčtování a fakturování všech poplatků souvisejících
s obchodními cestami zaměstnanců. Velkou výhodou konečného řešení je synchronizace s dalšími interními systémy společnosti.
„Původně jsme chtěli rozšířit pouze náš účetní program, aby lépe zvládal větší množství záznamů,“ vzpomíná dnes Martin Lukášek.
„Záhy se ale ukázalo, že vlastně potřebujeme něco víc, než jen obyčejné účetnictví. Po pečlivé analýze jsme začali požadovat
automatické funkce, vysokou míru přizpůsobivosti programu, propojení s intranetovými aplikacemi pro řízení zakázek. Technici CÍGLER
SOFTWARE nám vyšli vstříc, připravili obsáhlou implementační studii a záhy všechny tyto požadavky dokázali naplnit v takovém rozsahu,
že mě samotného překvapil. Dnes mě naše volba těší – musím uznat, že se nám Money S5 vyplatilo.“

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 získala v roce 2009 ocenění Slovak Gold. Společnost dosáhla nejvyšší úrovně certifikace společnosti Microsoft – Gold Certified Partner.
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