
Analytický software
Neo Business 
 Intelligence
Kategorie: Podnikový software
Neo business software
www.neobi.cz
Přihlašovatel: Neo business software
www.neobi.cz
výrobce

Použití produktu: Neo BI dokáže přehledně analyzovat data a získávat důležité informace z účetního systému. Software dovoluje ná-
zorně zobrazit všechna firemní data týkající se prodeje, hospodářských výsledků nebo aktivit jednotlivých obchodníků/poboček. Mana-
žerům tak nabízí rychlé, srozumitelné a přesné podklady pro lepší řízení firmy – např. obrat nebo počet faktur v měsíci, jaké produkty 
přinesly největší zisk, jak si stojí vybrané regiony apod.

Popis produktu: Neo Business Intelligence umožňuje zpracovat data firmy z jejího účetnictví a zobrazit je v přehledných analýzách 
a grafech. Díky nim můžete společnost řídit mnohem efektivněji a včas přijímat správná rozhodnutí. Pomocí desítek srozumitelných 
analýz získáte reálný obraz o stavu firmy, jejích prodejních výsledcích nebo aktivitách vašich obchodníků a poboček.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Jednoduchá a uživatelsky přívětivá implementace – automaticky nalezne databáze účetních systémů
 ■ Není třeba dokupovat další podpůrný software nebo licence (SQL server apod.)
 ■ Nízká cena bez vázanosti – už od 3 990 Kč za čtvrtletí
 ■ Software je možné nadále používat i po výměně účetního systému
 ■ Podporuje pět klíčových účet-

ních systémů v ČR
 ■ Jednoduché a intuitivní ovlá-

dání 
 ■ Přehledné grafické 

dashboardy

Cena (bez DPH): 
od 3 990 Kč/čtvrtletí

Dotyková komunikační 
a řídicí jednotka
2N Indoor Touch
Kategorie: Komunikační produkty
2N Telekomunikace
www.2n.cz
Přihlašovatel: 2N Telekomunikace
www.2n.cz
výrobce

Použití produktu: Multifunkční komunikátor 2N Indoor Touch s operačním systémem Android slouží k audio - a videokomunikaci s in-
terkomy 2N Helios IP prostřednictvím protokolu SIP 2.0. Je určen pro použití v interiéru, kde jej lze namontovat na stěnu. Ovládání je 
 intuitivní – pohled na displej prozradí, kdo právě stojí před dveřmi, a stejně snadno zobrazí zmeškané hovory. Pomocí tlačítek na doty-
kové obrazovce uživatel zahájí hovor s návštěvou či sousedem, případně otevře dveřní zámek nebo rozsvítí světla na chodbě nebo ve 
vstupní hale.

Popis produktu: Vnitřní dotykový panel 2N Indoor Touch tvoří společně s řadou 2N Helios IP ucelený systém profesionální dveřní ko-
munikace. Zařízení nabízí jednoduché a intuitivní ovládání pomocí 7" dotykového displeje s vysokým rozlišením a úsporným režimem. 
Uživatel tedy může sledovat i video z kamery zabudované v interkomu, a má tak neustálý přehled o tom, co se děje před jeho domem. 
Samozřejmostí jsou integrovaný mikrofon a reproduktor pro efektivní komunikaci s návštěvou a vícebarevný LED indikátor stavu.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ 7" dotykový displej s úsporným režimem
 ■ Vícebarevný LED indikátor stavu 
 ■ Příjem HD obrazu z dveřního interkomu
 ■ Oboustranná komunikace s dalšími jednotkami 

v síti
 ■ Zobrazení stavu „Nerušit“
 ■ Napájení přes PoE nebo externí zdroj
 ■ Jednoduché ovládání a snadná konfigurace

Záruka: 2 roky, možnost prodloužit na 5 let


