NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SOFTWARE PRO EKOLOGII
A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR
Co Vám nabízí program SKLAD Odpadů?









Adresář firem; katalog odpadů; číselník odpadů, surovin a služeb; příjemky; výdejky;
prodejky; výkupky; hotovostní platby; hromadná i individuální fakturace; smlouvy;
skupinové ceníky; propojeni s MS OFFICE; další potřebné číselníky (PSČ, ZÚJ, NÚTS)
Evidence dokladů pro libovolný počet provozoven resp. zařízení
Automatická tvorba průběžné evidence, ročního hlášení, statistických výkazů (v EVI 8)
Automatický výpočet zákonem stanovených poplatků u skládek
Velké množství přehledů, bilancí a tiskových sestav, tvorba vlastních přehledů
Modulové řešení pro malé i velké firmy
Verze programu pro Windows XP, 7, síťové verze, multilicence

Program SKLAD Odpadů pro WINDOWS XP, 7, 8 :



Cena
(bez DPH)

Základní modul pro skladové hospodářství jednoho zařízení




– adresář zákazníků, vozů,
kontejnerů, ceníky odpadů a služeb, smlouvy – automatická generace do MS WORD dle libovolně upravené šablony,
fakturace, interní fakturace, zakázky, export do EVI, tisk příslušných dokladů včetně příjemek, výdejek, hotovostních
dokladů a faktur, jednotlivé karty odpadů, okamžitý přehled stavu na skladu, tisk adresních štítků…
Rozšíření základního modulu o další jedno zařízení

6.000,– Kč

(Zde uveďte celkový počet zařízení _____ ).

Volitelné moduly rozšiřující funkce programu SKLAD odpadů:
OBCHOD – Výkup a prodej odpadů včetně automatického převodu odpadu







9.500,– Kč

na druhotnou surovinu, zisky, ceny

9.000,– Kč

Výpočet poplatků a finanční rezervy, odpad technického zabezpečení, tisk příslušných sestav, provozní deník
skládky, práce se subjekty typu obec pro správné vymezení komunálních odpadů.

15.000,– Kč

skladového materiálu.

SKLÁDKA –

POKLADNA –

3.500,– Kč

VÁHA – Podpůrný jednoduchý modul umožňuje zadávání dat pro nezaškolenou obsluhu. Funguje i samostatně bez

7.000,– Kč

Evidence plateb – příjmy a výdaje do pokladny s možností autorizovaného přístupu, ostatní příjmy a
výdaje, pokladní deník.
základního modulu. Není nutné připojení na vážní systém!

ÚČTO –

Přenos vydaných faktur do externího účetního programu včetně podrobného zaúčtování dle účetních osnov. Cena

je stanovena dohodou.

SYSTÉM – Systém pro komunikaci programu SKLAD s Vaším vážním systémem – automatické načtení váhy.
 VÁŽNÍ
Cena dohodou.
VAHA – Zjednodušený vzhled obrazovky pro zápis příjmů a odpadů na zařízení
OPERACE – Exporty a importy skladových pohybů, příjemka pro více původců a plátců, skupinový
 HROMADNÉ
ceník a hromadná fakturace s hromadným tiskem, SQL generátor přehledů…
 SQL přehledy – nástroj pro vytvoření libovolného přehledu s možností přenosu do MS Office
SVOZ – Skladová evidence i průběžná evidence odpadů dle svozových tras
Mobilní zařízení – vedení evidence mobilních zařízení pro využívání nebo odstraňování odpadů
EKO-KOM – Možnost označování dávek odpadu pro přenos dat do sw EVI 8 a tvorbu výkazů EKO-KOM
 ZPO – Základní popis odpadu

od 5.000,– Kč
od 5.000,– Kč
7.000,– Kč
7.000,– Kč
2.500, – Kč
9.000, – Kč
7.900, – Kč
4.850, – Kč
2.490, – Kč

Na další instalace téhož softwarového produktu v rámci jedné organizace (síťová verze nebo multilicence) poskytujeme výrazné slevy.
K programům je možné přikoupit nadstandardní servisní služby formou paušální smlouvy. Ceny jsou uvedeny bez DPH ve výši 21 %.
Poštovné a balné činí 170 Kč. Software zasíláme standardně na dobírku. Více informací naleznete na http://www.inisoft.cz.

Program SKLAD odpadů je 32 bitová aplikace pro Windows v SQL databázi
s architekturou KLIENT-SERVER.
Při změnách legislativy garantujeme upgrade.
Organizace: .....................................................................................

IČ: ................................................

Adresa: ..........................................................................................

DIČ: ..............................................

........................................................................................................

Datum: ........................................

Jméno: ............................................................................................
Tel.: ................................... e-mail: ...............................................
Objednávku zašlete laskavě
na adresu: INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Tento ceník je platný od 1. 9. 2013

___________________________________
razítko a podpis odpovědného pracovníka

Distributor: Bc. Kateřina Březová, tel.: 607 522 100, e-mail: brezova@tiscali.cz

