AITEC s.r.o.
Branže:

Kraj:

Obchod | Výroba | Služby
Dodávky zařízení pro galvanovny, výroba
plastových nádrží a van, neutralizační stanice,
řídicí systémy ASŘ
Vysočina

Místo:

Vilémovice

Kontaktní osoba:

CÍGLER SOFTWARE, Martin Václavík

Počet uživatelů:

5

Ostrý provoz od:

prosinec 2009

Roční obrat (mil. Kč):

1 – 20 | 21 – 50 | 51 – 200 | 201 – 1000 | více

Počet zaměstnanců:

1 – 10 | 11 – 50 | 51 – 100 | 100 – 500 |

Zaměření:

Základní charakteristika:
Firma AITEC s.r.o. byla založena v roce 1997 jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu, její historie se však datuje od roku 1993
a někteří odborníci působí v branži i několik desítek let. AITEC se specializuje na dodávky zařízení pro galvanické povrchové úpravy a předúpravy
kovů i nekovů, kompletace a montáže technologických celků a galvanických linek, tvorbu a vývoj softwaru pro automatizované systémy řízení
(ASŘ), jejich aplikaci pro řízení technologií, strojů a zařízení, dodávky zneškodňovacích a neutralizačních stanic pro čištění odpadních vod
průmyslového charakteru, dodávky zařízení pro úpravu vody, přípravu odsolené vody a demivody.

Přínosy získané nasazením ekonomického systému Money S4:
Snadný a rychlý přechod z Money S3 v řádu několika dnů včetně převodu dat v požadovaném rozsahu.
Výrazné zjednodušení práce se systémem a zvýšení jeho funkcionality oproti původnímu Money S3.
Zrychlení systému díky využití SQL serveru zejména při náročných datových operacích a současné práci všech uživatelů.
Široké možnosti uživatelského nastavení a přizpůsobení programu.
Příznivá cena oproti jiným informačním systémům.

Uživatelé jsou s novým systémem spokojení:
Milan Vodehnal, jednatel společnosti AITEC s.r.o., si nový systém pochvaluje: „Původní účetní program Money S3 přestal kvůli růstu naší firmy
dostačovat a potřebovali jsme lepší funkce a robustnější systém, vhodný pro větší množství dat. Money S4 se ukázalo jako ideální volba, umožnilo
totiž snadný převod stávajících dat a naplnilo také naše představy o funkčnosti nového systému při zachování dobré ceny. Výhodou je i podobná
logika ovládání, jako u Money S3, nemusíme se díky tomu učit pracovat se zcela novým systémem. Dneska bych už neměnil.

Verze Money S4 a další použité moduly:
Money S4 Premium
CSW Automatic

Prodejce:
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Drobného 49 | 602 00 Brno
telefon: 549 522 511 | fax: 549 522 512
info@money.cz, www.money.cz
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Účto Plus

