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Řešení ERP

Webové portály IS Karat

Kategorie: 
Informační systémy
Karat Software, www.karatsoftware.cz

Přihlašovatel: 
Karat Software, www.karatsoftware.cz
výrobce

Použití produktu: Aby jakékoliv por tálové řešení našlo své využití, je nutné jej imple-
mentovat vždy pro konkrétní potřeby. Mezi typická portálová řešení patří například 
 dodavatelský portál (může dodavateli nabízet pohled na stav zásob ve vašem skladu 
a generovat požadavky jednotlivých dodávek, tedy něco jako samoobjednávky), odbě-
ratelský portál (odběratel může sledovat stavy svých jednotlivých zakázek, dodávek či 
expedice, stav výkresové dokumentace, projektu apod.), portál kooperanta nebo sub-
dodavatele či portál pro elektronická výběrová řízení. Lze pomocí něj spravovat i prů-
zkumy, certifikace nebo sdílení příloh.

Popis produktu: Portál v pojetí IS Karat představuje publikaci definovaných částí apli-
kace Karat do webového prostře dí. Portál je potom jakýmsi rozcestníkem, který posky-
tuje centralizovaně informace, jež uživatel tohoto portálu potřebuje prohlížet, nebo 
je dokonce sám editovat. Tyto informace se mu nabízejí v jednotném prostředí, jež je 
z hlediska designu i ovládání velice podobné s řešením mobilního klienta IS Karat. 
Webový portál tedy nesupluje práci v běžném rozhraní IS KARAT – uživatelem je někdo, 
kdo do IS Karat jako uživatel nemá přístup a není žádoucí mu jej poskytnout.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Zvýšení efektivity práce
 ■ Jednotná datová základna
 ■ Eliminace prodlevy mezi odesláním a přijetím informace
 ■ Odbourání další vícekanálové komunikace
 ■ Eliminace chybovosti
 ■ Intuitiv  ní uživatelské rozhraní
 ■ Uživatelsky přizpůsobitelné
 ■ Jedna verze firemních a uživatelských úprav
 ■ Oddělení přístupových práv od primárního ERP
 ■ Spustitelné v prostředí webového prohlížeče téměř kdekoliv

Cena (bez DPH): podle rozsahu řešení, od 10 000 Kč za standardní webové sdílení 
 příloh

Komplexní ERP systém

Informační systém Flores, 
verze 10.2.

Kategorie: 
Informační systémy
Flores Software, www.floresps.cz

Přihlašovatel:
Flores Software, www.floresps.cz
výrobce

Použití produktu: IS Flores je komplexní, procesně orientovaný informační ERP 
 systém pro střední i velké společnosti. Aktivně vede, motivuje a kontroluje uživatele, 
 zároveň obsahuje nástroje pro zamezení vzniku chyb a duplicit. Nástroje řízení procesů 
ve formě dokladového workflow jsou k dispozici na úrovni celého systému a jsou jedno-
duše konfigurovatelné. Systém je plně otevřený a součástí licence jsou i nástroje pro 
jeho přizpůsobení včetně programovacího prostředí. Vhodný je zejména pro výrobní, 
servisní i obchodní společnosti, podporuje ale i tzv. multi -company a multi -currency.

Popis produktu: Produkt podporuje koncept Průmyslu 4.0, mj. prostřednictvím opti-
malizovaných mobilních aplikací a procesů. Nová verze obsahuje též webovou aplikaci 
 Flores Návody, která vychází z knihovny popisu procesů a umožňuje vytvářet vlastní 
 návody s vazbou na používané doklady, stavy a role. Projekt implementace je tak trva-
lou součástí IS a uživatel v každém okamžiku vidí aktuální popis práce pro svou roli. 
 Novinkou této verze je i Flores Blog, nástroj pro zachycení komunikace o jednotlivých 
záznamech ve webovém rozhraní (nabídka, výrobek…) mezi uživateli systému i externě, 
přes odkaz na konkrétní doklad.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Aktivní menu vizuálně upozorňuje uživatele formou front práce
 ■ Procesní motor hlídá, upozorňuje, eskaluje a učí se
 ■ Rozsah funkcionality od e -commerce přes CRM, WMS, řízení projektů, servis až 

po APS plánování výroby
 ■ Nástroje pro správu, snadný upgrade i podporu integrací s externími aplikacemi
 ■ Podpora Průmyslu 4.0
 ■ Unikátní aplikace Návody
 ■ Blog k dokladům

Záruka: Po dobu platnosti servisní smlouvy je neomezená

Cena (bez DPH): Podle rozsahu řešení
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