Aby firmy fungovaly
Kom pl ex ní s y s tém ,
se kter ý m bude Vaš e
fir m a šlapat j ak o hodi nk y.
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Aby firmy fungovaly

Představte si Vaši ﬁrmu. Aby fungovala a lidi v ní těšilo pracovat,
musíte mít stanovena jasná pravidla zpracování veškerých agend
spojených s podnikáním a řízením ﬁrmy.
Jak ale v každodenním shonu taková pravidla plnit a prakticky realizovat ku prospěchu všech zainteresovaných – vlastníků, manažerů,
řadových pracovníků a v neposlední řadě i zákazníků? Odpověď je
jednoduchá – pomocí software Altus Vario.
Altus software s.r.o. je střední ﬁrma. Víme, jak drahý je čas každého
z Vás a jak náročné je zajistit dennodenní ﬁremní provoz. Známe problémy a obtíže, se kterými se potýkáte, protože je řešíme také. Nám
a více než tisíci ﬁrmám působících v různých oblastech a profesích
pomáhá od roku 1995 software Altus Vario. Dobře známe potřeby
a požadavky našich zákazníků v mnoha desítkách oborů podnikání. Víme, co potřebuje (ale také co nepotřebuje) malá ﬁrma, umíme
poradit a pomoci střední ﬁrmě a dokážeme vyhovět požadavkům
velké společnosti s řadou poboček. V Čechách nebo na Slovensku.
Altus Vario těmto ﬁrmám spolehlivě zajišťuje pořádek v zakázkách,
dokladech, ﬁnancích a přehled o veškeré ﬁremní agendě. Dává tak
lidem potřebný klid na to, aby se mohli plně soustředit na podstatné
věci. Na nové obchody, na řízení ﬁrmy, na hledání nových cest podnikání. Pojďme společně identiﬁkovat i Vaše potřeby.
Umíme rychle a jednoduše Vario přizpůsobit Vaší ﬁrmě a jejím
zvyklostem. To, co ve ﬁrmě děláte jinak než ostatní, je pravděpodobně Vaší konkurenční výhodou. Proč se o ni připravit jen proto, že
to Váš informační systém neumí? Proč ohýbat ﬁrmu podle systému?
Nebylo by to lepší naopak? A víte, že přizpůsobit Vario svým potřebám můžete i Vy sami? Nebo se obraťte na desítky nezávislých
partnerů po celé ČR.
Vstupte prostřednictvím Varia do světa jistoty a spolehlivosti. Do
světa, kde se dělají správné věci ve správný čas.
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Altus Vario představuje rozšiřitelný ﬁremní informační systém, který je tvořen jednotlivými
moduly. Základ systému tvoří 12 univerzálních modulů (Adresář, Banka, Evidence majetku,
Kurzovní lístek, Mzdy, Pokladna, Přijaté doklady, Sklad, Účetnictví, Vydané doklady, Výroba,
Zakázky), ke kterým se podle potřeby přidávají desítky a stovky dalších modulů a funkcí pro
různé obory.
Konkrétně tedy Altus Vario ve Vaší ﬁrmě podpoří oblasti:
 práce s kontakty a marketing (CRM)
 nákup, prodej a sklady (SCM)
 ﬁnance a účetnictví
 personalistika a mzdy (HR)
 výroba, služby a servis.
Vario je takové, jaké potřebujete: variabilní. Respektuje Vaši jedinečnost a vyniká rozsáhlými
možnostmi přizpůsobení. Pokud si nevyberete ze stovek hotových řešení, Vario lze neuvěřitelně rychle a snadno libovolně rozšiřovat, doplňovat a přizpůsobovat podle Vašich požadavků.
Máte volnost v rozhodování, nejste závislí na jednom dodavateli.
Altus Vario poskytuje všem svým zákazníkům formou aktualizací (až 80 ročně) řadu vylepšení.
Ty obsahují novinky v jádru systému (reakce na aktuální legislativu) nebo vylepšení stávající
funkčnosti jednotlivých modulů. Tím je garantována neustálá shoda s legislativou a průběžné
zvyšování kvality SW.
Ovládání modulů je jednoduché a intuitivní. Uživatelské prostředí dodržuje standardy MS Ofﬁce
a zaškolení proto bývá jednodušší. Všechny moduly mají stejný vzhled i ovládání (mimo modulů úzce specializovaných – např. maloobchodní prodejna). Výstupy z Varia (tiskové formuláře,
tabulky, kontingenční tabulky a grafy) můžete upravovat nebo tvořit nové. Export/import dat
prakticky v libovolném formátu (xml, xls, EDI a jiné) je pouze jedním ze způsobů, jak jednoduše
propojit Vario s jinými SW, například s e-shopy. Zeptejte se nás, jak to vyřešit i jinak.
Nejen software, ale i služby pro zajištění jeho nepřetržitého provozu jsou důležité pro fungování
Vaší ﬁrmy. Jsme držiteli certiﬁkátu jakosti ISO 9001 v oblasti návrhu, vývoje a implementace
informačních systémů. Díky němu poskytujeme našim zákazníkům kvalitní služby technické
podpory a údržby software, které garantují jeho spolehlivé fungování. Díky internetové aplikaci
Helpdesk, kde jsou evidovány všechny otázky a odpovědi, vidíte i zpětně, jak rychle a jak kvalitně funguje naše podpora.
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Aby firmy fungovaly

Co dál, jak postupovat?
S mírnou nadsázkou se říká, že „cena je až na prvním místě“. Určit cenu u ERP software může
být komplikované. Ne však s Variem. Řekneme Vám nejen cenu za licence, ale také cenu za
služby související s nasazením a údržbou systému v průběhu následujících let. Pro Vaši prvotní orientaci: Cena licence za uživatele se pohybuje od 2 900 do 30 000 Kč podle velikosti ﬁrmy,
nepočítáme-li bezplatné verze... Současně při jednání o ceně se ptejte na platební podmínky.
Pokusíme se Vám vyjít vstříc tak, aby peníze nebyly důvodem pro odmítnutí Varia. Kontaktujte
nás, rádi Vám předložíme transparentní cenovou nabídku.

Bezplatná prezentace a Vario k vyzkoušení
Prezentace by měla být nástrojem pro rozhodování, nikoli výsledkem rozhodování. Přestože
lze s Variem generovat stovky a tisíce dokladů denně a proto jeho ovládání je ergonomické,
doporučujeme Vám domluvit si prezentaci. Přeci jenom jde o rozsáhlý systém a my Vám ukážeme, které z jeho částí budou pro Vaše potřeby vhodné. Poznáte logiku ovládání Varia a díky
tomu se můžete dále seznamovat s Variem samostatně. CD se SW Altus Vario si můžete bezplatně objednat elektronicky na adrese www.vario.cz, telefonicky na čísle 236 190 190 nebo
písemně na naší adrese.
Referenční ﬁrmy by měly hrát velmi důležitou součást ve Vašem hodnocení. Poskytneme Vám
desítky kontaktů v desítkách oborů, abyste měli možnost ověřit si chování našeho software Altus Vario a chování naší společnosti vůči zákazníkům. Nebojte se našich klientů a kontaktujte
je. My se také nebojíme.
Implementace Varia bude rychlá a bez vlivu na hladký běh Vaší ﬁrmy.
V případě malých ﬁrem postačí obsažená dokumentace či jednoduché rady při instalaci a nastavení. U středních a větších ﬁrem nasazení systému předchází rozbor podnikových procesů
a vypracování návrhu řešení. Naši konzultanti pomohou s optimalizací Vašich pracovních postupů. Společně najdete ideální způsob používání Varia a domluvíte se na bleskurychlé úpravě Varia v těch částech, kde to budete potřebovat. Věříme svému produktu – poskytujeme 30
denní garanci vrácení peněz za licence.
Každý z Vás očekává jiné přínosy, a proto je obtížné dopředu určit, jak konkrétně Vám Vario
pomůže. Rozhodně však můžete počítat s tím, že Vario:
1. dokonale se přizpůsobí Vašemu podnikáni
2. je vždy aktuální, přesné a spolehlivé
3. poskytne přehled o ﬁrmě v každém okamžiku
Altus software s.r.o., Drahobejlova 36, 190 00 Praha, e-mail: info@altus.cz, tel: 236 190 190
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