
Služba pro podporu 
podnikových procesů
SAP klient služby 
cVerify

Kategorie: On -line nebo související 
služby
KCT Data
www.kctdata.cz
Přihlašovatel: KCT Data
www.kctdata.cz
výrobce

Použití produktu: Jde o inovativní řešení validace obchodních partnerů (dodavatelů + odběratelů) v podnikových procesech prostřed-

nictvím služby cVerify. SAP klient služby cVerify umožňuje její snadnou integraci do systému SAP.

Popis produktu: Novela zákona o DPH zavedla institut nespolehlivého plátce a s ním i nutnost ověřovat, zda obchodní partneři firmy 

platí daně. Často je o nich potřeba znát i další údaje. Systém cVerify nabízí vše na jednom místě – přímo z prostředí SAP. Tato služba ku-

muluje údaje z veřejných registrů z celé Evropy a umožňuje doplňování registrů podle potřeb klienta. Služba cVerify a příslušný SAP kli-

ent dovoluje snadnou implementaci kontrol vůči veřejně přístupným registrům inovativním způsobem – místo tradičních (a opakova-

ných) kontrol v jednotlivých procesních krocích se implementují pouze reakce na změny stavu validovaného obchodního partnera.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Vysoký stupeň zabezpečení

 ■ Automatické zasílání informací o změnách údajů obchodních partnerů

 ■ Záznam historie změn u každého sledovaného subjektu

 ■ Plná podpora multikanálové komunikace

 ■ Není potřeba v ERP při likvidaci každé z faktur ově-

řovat, zda dodavatel není nespolehlivý plátce DPH 

ve smyslu zákona

Záruka: SaaS mód = po dobu konzumace služby (před-

platného)

Cena (bez DPH): podle objemu (počtu validovaných 

obchodních partnerů) a konzumovaných služeb – 

3 000 až 30 000 Kč/měsíc

Právní informační 
systém
Iris

Kategorie: On -line nebo související 
služby
3K Innovations
www.iris -online.cz
Přihlašovatel: 3K Innovations
www.iris -online.cz
provozovatel, majitel, autor

Použití produktu: Právní informační systém Iris pomáhá každému právníkovi vyrovnat se s turbulentními změnami v oblasti soukro-

mého práva od 1. ledna 2014 (velká rekodifikace soukromého práva). Organicky spojuje poznatky z práva a IT, díky tomu jde o systém, 

jenž je přehlednější a uživatelsky příjemnější než dosud zažité aplikace. Systém Iris mohou uživatelé používat samostatně (jednouživa-

telská licence) či v rámci zvoleného kolektivu (víceuživatelská licence). Při užití systému více uživateli Iris umožňuje sdílení informací, 

tedy prvek, který dosud v právnické obci chyběl.

Popis produktu: Iris je právní informační systém, který spojuje výhody všech běžných médií – knih, počítačových programů a schema-

tických nákresů. Unikátní systém barev zpřehledňuje strukturu a pomáhá při hledání v obsáhlých zákonech. Dalšími inovativními prvky 

jsou interaktivní poznámkový aparát, možnost tvorby vlastních odkazů napříč jednotlivými zákony, vytváření vlastní pracovních sešitů. 

Atraktivní jsou také možnost diskuze a odkazy na zajímavé články a publikace k jednotlivým ustanovením zákonů. Iris uživatelům umož-

ňuje sdílet vložené informace v rámci multilicence.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Revoluční způsob vizualizace zá-

konů

 ■ Ukládání vlastních poznámek 

k jednotlivým paragrafům

 ■ Ukládání vlastních odkazů napříč 

zákony

 ■ Snadná tvorba pracovních sešitů

 ■ Sdílení uložených informací 

v rámci víceuživatelské licence

 ■ Pojmenování všech paragrafů zá-

konů autory systému

 ■ Barevné rozlišení výsledků full-

textového vyhledávání

 ■ Diskuze všech uživatelů systému 

ke konkrétním paragrafům

Cena (bez DPH): 3 490 Kč za roční 

jednouživatelskou licenci


