
Důvody proč vybrat ERP/psw
 
Informační systém ERP/psw vám umožní být 
efektivnější, rychleji se rozhodovat, optimalizovat náklady 
a snadněji řídit a kontrolovat své pracovní týmy! Hledáte 
systém, který Vám bude pomáhat a který Vám ušetří více 
peněz než je jeho cena a náklady na provoz. Chcete být 
propojeni se svými zákazníky a  dodavateli do jednoho 
společného trhu? To všechno a  ještě více vám zajistí 
informační systém PSW.
 

 
Široká dostupnost
PSW/ERP je systém, který je standardně přístupný 
za pomocí běžného internetového prohlížeče. Na počítač 
není potřeba nic dalšího instalovat. Díky tomuto tzv. 
tenkému klientovi je PSW/erp široce dostupný. K tomu, 
aby s ním uživatel pracoval, nemusí být v kanceláři a ani 
nemusí být napojen na svou lokální síť. Přes zabezpečený 
protokol je možné se systémem pracovat prakticky 
odkudkoliv, kde je dostupné internetové připojení.
 
Vzhled a ovládání
Je jedno odkud se připojujete. Z  pohodlí kanceláře 
(domova), ze skladu nebo náročného prostředí výrobní 
linky. Systém je možné pohodlně ovládat za pomocí 
klávesnice (klávesových zkratek), myši nebo dotykové 
obrazovky.
 
Personalizace
Používejte jen to, co potřebujete. Pro každého uživatele 
si můžete nastavit vlastní profil, který umožní efektivní 
využívání těch součástí, které jsou zapotřebí bez 
zbytečného hledání nebo procházení systémem.
 

Dohledatelnost vazeb
Pro každý dokument zapojeného do řetězce je 
možné obratem získat navazující doklady. (faktura –> 
objednávka, dodací list a  jiné související). Vše ve vazbě 
na práva uživatele.
 
Propojení na externí systémy
PSW je připravený na práci s okolními systémy (justice, 
ARES, import měnových kurzů a jiné)
 
Automatizace procesů
Zkracování procesů a  cyklů na nezbytné minimum. 
Automatický tisk, schvalování, zaúčtování a jiné.

Přínosy
Podporuje produktivitu
Ovládání PSW je pro uživatele známé a  intuitivní. 
Zajišťuje rychlý, snadný a bezpečný přístup k potřebným 
informacím a funkcím.
 
Zvyšuje efektivitu
V  PSW je striktně dbáno na to, aby se údaje vkládaly 
pouze jednou a  potom už byly jen využívány. Tento 
princip vede k vyšší efektivitě.
 
Usnadňuje dostupnost
Klienti pro připojení k PSW využívají standardní webový 
prohlížeč, není potřeba nic dalšího instalovat. Připojit se 
tedy můžete z kanceláře, z domova, z hotelu nebo přímo 
z jednání mimo firmu. 
 
Poskytuje jistotu pro rozhodování
PSW poskytuje řadu analytických nástrojů, reportů 
a  dalších prostředků pro získání aktuálních a  úplných 
podkladů pro operativní i  strategické řízení firmy. 
Obsahuje také kontrolní mechanismy, které ověřují 
správnost a úplnost zadávaných údajů.
 
Šetří peníze
PSW obsahuje analytické a  plánovací nástroje, které 
pomohou uživateli optimalizovat příjmy a výdaje.

PSW/erp
Potřebujete informační systém, který vám umožní být efektivnější, rychleji se rozhodovat, optimalizovat náklady 
a snadněji řídit a kontrolovat své pracovní týmy? Hledáte systém, který Vám bude pomáhat a který Vám ušetří více peněz 
než je jeho cena a náklady na provoz? Chcete být propojeni se svými zákazníky a dodavateli do jednoho společného 
trhu? To všechno a ještě více vám zajistí informační systém PSW.
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Komu DMS Cloud pomáhá
Management
PSW poskytuje řadu analytických nástrojů, reportů 
a  dalších prostředků pro získání aktuálních a  úplných 
podkladů pro operativní i  strategické řízení firmy. 
Obsahuje také kontrolní mechanismy, které ověřují 
správnost a úplnost zadávaných údajů. PSW obsahuje 
analytické a plánovací nástroje, které pomohou uživateli 
optimalizovat příjmy a výdaje.
 
  Přehledné a kontrolovatelné procesy 
  Manažerský reporting
  Zvýšení efektivity – informace se vkládá vždy jen 

jednou
  Připojení do systému odkudkoliv

 
Finance
PSW poskytuje finančnímu oddělení veškeré potřebné 
agendy potřebné pro vedení podvojného účetnictví. 
Obsahuje tyto evidence: 

  Účtování 
  Reporty 
  Výkazy 
  Pokladny 
  Bankovní účty 
  Uzávěrky období 
  Uzávěrka roku 

 
Výroba
V  modulu Výroba jsou řešeny záležitosti plánování 
a konfigurace výroby. Obsahuje tyto evidence: 

  Příprava výroby 
  Požadavky na výrobu (zjistí potřebné množství 

a termíny pro zhotovení výrobků) 
  Plány výroby 
  Materiálové potřeby

  Realizace
  Výrobní zakázky (rozpad výrobních plánů 

na  jednotlivé operace s plánováním potřebných 
zdrojů, strojů, prostor a  materiálu metodou 
MRP II)

  Odvádění výroby 
  Výrobní rozpisky 
  Ceníky (nákladové ceníky pro výrobky) 
  Technologické postupy 

Naši zákazníci
Služby
  HAPPY Aviation, s.r.o.
  POWER property a.s.

Průmyslová výroba
  POWER kiosk, a.s.
  POWER electrical services s.r.o. (CZ, SK)

Potravinářství
  Dairy4Fun, s.r.o. (CZ, PL, HU)
  MEDIA Representations, spol. s r.o. (CZ, CH)

Utility
  Sun Power Energy, s.r.o.
  SUN TEAM, s.r.o.

Družstva spoluvlastníků domů
  Družstvo DOVECOTE
  Společenství vlastníků jednotek Jinonická
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