PHOBOS, spol. s r.o.
Branže:

Obchod | Výroba | Služby

Zaměření:

Identifikační systémy, výroba elektrozařízení

Kraj:

Moravskoslezský

Místo:

Frenštát pod Radhoštěm

Kontaktní osoba:

Martin Mikyšek, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Počet uživatelů:

10

Ostrý provoz od:

1. 2. 2009

Roční obrat (mil. Kč):

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

Počet zaměstnanců:

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

Základní charakteristika:
Firma Phobos, spol. s r.o., byla založena v roce 1991 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Původním zaměřením firmy byla distribuce
elektronických součástek, k níž v roce 1993 přistoupil návrh a programování FPGA ve spolupráci s Texas Instruments. Od roku
1995 se společnost začala zabývat také vývojem vlastní elektroniky založené na bezkontaktní identifikaci. Tato činnost je dnes již
nosnou náplní firmy. Firma Phobos se dále zabývá vývojem a výrobou docházkových a přístupových systémů na bázi bezkontaktní
identifikace TI-RFID a výrobou speciálních prvků bezpečnostních technologií, inteligentních bezpečnostních boxů pro převoz
finančních hotovostí a časových trezorů pro denní úschovu peněz.

Přínosy získané implementací informačního systému Money S5:
Zajištění a centralizace kompletního účetnictví a fakturační evidence společnosti.
Podpora evidence a výkaznictví Intrastat a Souhrnného hlášení.
Přímé výkaznictví obalů EKO-KOM, Obalových kont a elektroodpadů Retela podle platné legislativy.
Hromadná fakturace, která výrazně zrychlila a usnadnila práci zaměstnancům společnosti.
Pokročilé skladové hospodářství, pro společnost nezbytné.
Řízení objednávek a zlepšení komunikace s klienty.
Řízení výroby v jediném systému.

Použité moduly:
Rozšířená přístupová práva
Definice vlastních sestav
Uživatelská pole
Automatické akce
Editor formulářů
XML přenos
Adresář a CRM funkce
Upomínky a penalizace
Implementoval:
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Rostislavovo náměstí 12 | 612 00 Brno
telefon: 549 522 511 | fax: 549 522 512
info@money.cz, www.money.cz

Souhrnné hlášení
Hromadná fakturace
Varianty
Více měrných jednotek
Parametry položek katalogu
Nákupní ceníky
Intrastat
Obaly EKO-KOM

Obalová konta
Elektroodpady Retela
Více čárových kódů
Příslušenství Katalogu
Náhrady a alternativy Katalogu
Materiálové řízení výroby
Majetek drobný a leasingový
Objednávky a řízení objednávek

