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Využití SW ve společnosti:

Sídlo společnosti:
Pelhřimov 

Obor činnosti:

Přínosy software pro společnost: výroba kufrů a zavazadel 

Profil společnosti:
v ČR od roku 1997 (dceřiná  

společnost)
více než 100 zaměstnanců 

partnerem je např. Lufthansa  

nebo Porsche

Využití servisu:

Používaný software:
MONEY S5 - DATEV

DATEV - BALANCE

Technické řešení: 
lokální stanice

Společnost vede 1 velkou podnikovou agendu. Data a účetní výkazy předávájí 

německé mateřské společnosti propojením programů MONEY S5 a DATEV – 

BALANCE

"Programy nám přinesly velkou časovou úsporu ve zpracování účetnictví a také 

nám poskytly  mnoho  možností  pro vytváření různých tabulek a přehledů pro 

naši německou mateřskou společnost. Časová úspora spočívá hlavně v 

nastavení účetních předkontací stále se opakujících účetních případů, které je 

možné kopírovat do dalšího období.

Tím se také zmenšuje riziko pochybení.“

 "S instalací upgrade máme jenom dobré zkušenosti, neboť po vzájemné 

dohodě termínu technici z DATEVu  nainstalují vše potřebné pomocí tzv. 

vzdálené pomoci.  Zde musím zdůraznit jejich ochotu a spolehlivost, neboť dle 

mých předcházejících zkušeností není tato ochota a spolehlivost vždy 

samozřejmostí.

Odborné zaškolení  k programům Money S5 a DATEV – BALANCE  proběhlo 

přímo u nás ve firmě. 

Mám také velmi dobré zkušenosti se zákaznickou linkou – hotline.  Moje 

požadavky jsou vždy vyřešeny ochotně, rychle a spolehlivě. Ráda bych 

vyzdvihla ochotu  a vstřícností paní Věry Moravcové, která pohotově řeší moje 

někdy i neobvyklé požadavky, které vyplývají z konkrétních provozních 

případů, např. při odepisování a vyřazování majetku, účtování nově vzniklé 

provozovny - prodejny, dohledávání chyb apod.

Velmi jsme přivítali možnost uzavřít tzv. Servisní smlouvu, na základě které 

využíváme servisní služby se slevou 50%.“

"Programy mi přinesly velkou časovou úsporu ve zpracování účetnictví a 

také mi poskytly  mnoho  možností  pro vytváření různých tabulek a 

přehledů pro naši německou mateřskou společnost. 

Moje požadavky jsou vždy vyřešeny ochotně, rychle a spolehlivě."


