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V současné době se trh s ERP řešeními dynamicky roz-
víjí. Původní řešení pod operačním systémem DOS defi ni-
tivně zmizela ze světa a struktura nových systémů využí-
vá nejmodernějších technologií. Je nebezpečné zmeškat 
nástup informačních systémů u konkurence. Naopak, 
modernější evidence a distribuce životně důležitých in-
formací znamená výraznou tržní výhodu.

Moderní informační systém zrychlí vyřizování veš-
keré agendy společnosti od naplánování a vyhodnocení 
marketingových aktivit přes sběr objednávek a jejich 
fakturaci až po bezchybné zvládnutí daňové legislativy. 
Informační systém zjednoduší práci manažera, pro-
davače, skladníka, obchodníka a každého zaměstnance 
společnosti.

Současný trend ERP systémů tlačí na maximální přizpů-
sobení vnitrofi remním procesům zákazníka a přístup k ERP 
systému odkudkoli. Být mobilní je heslem dnešní doby. 
Jedním z lídrů nejen na českém trhu je CÍGLER SOFTWARE 
se systémem Money S5, určeným jak podnikatelským sub-
jektů z oblasti obchodu, služeb a výroby, tak i příspěv-
kovým či neziskovým organizacím. Tato kniha Vám může 
představit jednu z možných cest, kterou se bude Vaše 
společnost nadále ubírat. Dozvíte se nejen otázky, které 
je dobré si před koupí komplexního řešení klást, ale zjis-
títe i hledané odpovědi.

Úvodem
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CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Profi l společnosti
CÍGLER SOFTWARE, a.s.  

CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a imple-
mentací moderních informačních a ekonomických systé-
mů. V současné době pokrývá svým portfoliem všechny 
segmenty trhu – od malých fi rem přes středně velké spo-
lečnosti až po velké nadnárodní koncerny. Filosofi e pří-
stupu je však pro všechny zákazníky stejná: poskytnout 
podniku informační systém, který mu bude nástrojem pro 
dosažení dlouhodobé stability, získávání konkurenčních 
výhod a předních pozic na trhu. Systém, který poroste 
spolu se zákazníkem. 

Historie
CÍGLER SOFTWARE datuje svoji existenci od počátku 

roku 1990 a na podzim stejného roku na mezinárodní vý-
stavě INVEX uvedla na trh svůj první ekonomický systém 
Money. Od samého počátku se společnost zaměřila na vý-
voj kvalitních informačních systémů a zajištění technic-
ké a poradenské podpory na úrovni světových standardů. 
Během několika let se stala jednou z nejuznávanějších 
českých společností v oboru. 

Struktura a postavení na trhu
CÍGLER SOFTWARE má čtyři pobočky v České republice 

(Praha, Brno, Plzeň, Liberec) a dvě na Slovensku (Brati-
slava, Prešov). Zaměstnává přes 120 kmenových IT odbor-
níků a její konsolidovaný obrat za poslední fi skální období 
překročil 160 mil. Kč. Společnost byla v roce 2005 zařaze-
na do výběru Českých 100 nejlepších a od roku 2007 patří 

i mezi TOP 100 IT společností a dnes je jedním z nejvý-
znamnějších českých producentů ekonomických aplikací 
a podnikových informačních systémů. 

CÍGLER SOFTWARE se odlišuje od většiny českých vý-
robců podnikových informačních systémů velkým důra-
zem kladeným na odbornost, použití nejmodernějších 
technologií, kvalitu softwaru a vysokou úroveň poskyto-
vaných služeb. Společnost je od roku 2003 certifi kovaná 
podle norem ISO 9001 a v roce 2005 dosáhla nejvyšší úro-
veň certifi kace u společnosti Microsoft – Microsoft Gold 
Certifi ed Partner. CÍGLER SOFTWARE je členem ICT Unie. 

Další systémy a řešení mimo Money S5
CÍGLER SOFTWARE dnes uspokojuje požadavky všech 
zákazníků:

 
Živnostníkům a menším společnostem je určen účetní • 
a ekonomický systém Money S3, který patří mezi 
nejrozšířenější systémy ve své kategorii v Čechách 
i na Slovensku.
Menším a středním společnostem je určeno řešení • 
Money S4. To skloubilo výhody „krabicového řešení“ 
bez nutnosti individuální implementace a moderního 
systému využívajícího Microsoft SQL Server.
Produkt • Prodejna SQL oslovuje celé spektrum 
zákazníků, kteří požadují softwarové řešení
prodeje. Kromě pokladních systémů dodáváme 
i komplexní pokladní hardware, v řadě komodit
jsme přímými dovozci.
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„Když v roce 1990 naše fi rma začínala, nikdo si nedovedl 
představit nové možnosti, které jsme schopni našim zákazní-
kům nabídnout dnes. Změnily se technologie, způsob jejich 
využívání, ale i naše cíle. V opojení z dostupnosti stolních po-
čítačů jsem tehdy chtěl pouze zjednodušit nutné úkony, kte-
ré fi rmám předepisovala účetní legislativa. Dnes však opti-
malizujeme veškeré podnikové procesy a jsme prostředníkem 
při nakládání s valnou částí jejich informací. Distribuujeme 
několik různých programů, implementujeme hardwarová ře-
šení pokladen. Vše jsme se odjakživa snažili dělat lépe než 
naše konkurence. Vždy jsme dbali na dodržování interních 
pravidel spolehlivosti, bezpečnosti a vstřícnost – i proto jsme 
certifi kovali naši společnost podle norem ISO 9001:2008. 
Chceme být našim zákazníkům partnerem, který pomůže 
zlepšit jejich konkurenceschopnost a postavení na trhu.“

„Naše činnosti se přitom neomezují pouze na tvorbu pro-
gramových kódů, segmentaci moderních technologií a op-
timalizaci výrobního postupu – a zhmotnění těchto odlid-
štěných termínů v aplikacích přístupných běžnému člověku. 
Osobně si myslím, že odjakživa platí pravidlo, že vlastní zisk 
je sice důležitý, ale mnohem významnější je pocit z dobře 
odvedené práce. Osobní kontakt se zákazníkem, organizace 
školení a soutěží, podpora školských a neziskových organiza-
cí či tělesně postižených spoluobčanů, to vše je součástí naší 
fi remní strategie a kultury.“

Martin Cígler, předseda představenstva
CÍGLER SOFWTARE, a.s.

Slovo ředitele
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Systém Money S5 předčil naše očekávání

„I přes skvělé zkušenosti se starším systémem společnos-
ti CÍGLER SOFTWARE, Money S3, jsem byl příjemně překvapen 
možnostmi Money S5. Implementační technici dokázali na míru 
připravit všechny požadované automatické akce, a také zave-
dení nového systému se událo v příjemně krátké době několika 
měsíců od vznesení požadavku na vytvoření implementační 
studie. Chtěl bych pochválit zejména členy implementačního 
týmu za jejich profesionální přístup a neobyčejně rychlou ko-
munikaci na vysoké úrovni, která umožnila aktuálně řešit veš-
keré naše požadavky. Samotný přechod pak trval jen pár dní 
a omezení provozu bylo proto minimální. Jsem rád, že jsme 
zvolili Money S5, a rozhodně bych dnes už neměnil.“ 

Marek Holáň, jednatel LUMA trading s.r.o., www.luma-trading.cz

CÍGLER SOFTWARE pomáhá v pracovním 
uplatnění tělesně postiženým

„Jsem od svých dvanácti let upoután na invalidní vozík po 
nezaviněné autonehodě. Od mládí se zajímám o účetnictví, 
protože velmi záhy po úrazu jsem poznal, že jedině hra s čísly 
bude pro mě oblastí, ve které bych se mohl při životě na vozíku 
dobře uplatnit. Jsem šťasten, že mám tu čest být již devátým 
rokem spokojeným uživatelem ekonomického systému Money 
od společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s., který jsem získal zdar-
ma díky vstřícnosti a pochopení vedení fi rmy. Díky tomuto 
programu mám v jeho plné verzi možnost i dnes získávat praxi 
se skutečně špičkovým ekonomickým systémem pro vedení 
účetní evidence malých a středních fi rem.“ 

František Lang, ekonom na volné noze, frlang@seznam.cz 

CÍGLER SOFTWARE podporuje
práci s mládeží

„Díky společnosti CÍGLER SOFTWARE jsme dokázali zkva-
litnit naši práci s dětmi a mládeží. Zabýváme se tzv. „klu-
by“ – dětskými mikrokolektivy bez dospělého vedoucího, 
které vyvíjejí samostatně svoji činnost. My je pouze moti-
vujeme a nabízíme jim možnosti, náměty, jak naplnit svůj 
volný čas. CÍGLER SOFTWARE vděčíme nejen za bezplatně 
věnovaný účetní program, ale hlavně za materiální podporu 
a spolufi nancování nákupu tábornického vybavení i za part-
nerství při devátém ročníku semináře Hledáme lék na dět-
skou kriminalitu, uspořádaného v roce 2009 s podtitulem 
INTERNET – Rizikový faktor dětského vývoje.“

Miloš Vraspír, předseda Sdružení přátel Jaroslava Foglara, o. s.
www.spjf.cz 

Informační systém Money S5 nám
začíná šetřit náklady

„Za přívětivou cenu jsme získali nejlepší možný nástroj, kte-
rý zcela naplnil naše očekávání. Ani naše počáteční obavy z vy-
sokých nároků na přenosy dat mezi systémy se nepotvrdily – vše 
je řešeno buď úplně automaticky, nebo je nutné operaci pouze 
potvrdit stiskem jediného tlačítka. Dodnes navíc vzpomínáme 
na příjemnou implementaci: ze začátku totiž nebylo přesně 
vyjasněno, co bude fungovat a jakým způsobem. Jak se poža-
davky postupně objevovaly a vyjasňovaly, implementátor fi rmy 
K-System.CZ, s.r.o., je ihned řešil rychlým doplněním systému o 
nové funkce. Školení obsluhy bylo také na vysoké úrovni. Money 
S5 je intuitivní program a práce s ním je zcela nenáročná. Svoji 
volbu technologického řešení považuji za velmi úspěšnou.“

Pavel Šléška

ředitel úseku Správa společnosti v ČEZ Energetické produkty 
www.cez.cz

Získaná ocenění systému Money S5
a CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Microsoft Gold Certifi ed Partner – společnost • 
CÍGLER SOFTWARE dosáhla nejvyšší úrovně spolupráce 
při vývoji systému Money S5.
Českých sto nejlepších 2005.• 
Od roku 2007 patří mezi TOP 100 českých IT společností.• 
IT produkt roku 2010  – ocenění pro podnikový • 
informační systém Money S4.
IT produkt roku 2010 – ocenění pro Money Dnes, aplikaci • 
pro platformu iPhone, určenou k on-line přístupu 
k datům z informačních systémů.
Podnikové informační systémy Money v rámci • 
strategického partnerství se společností Microsoft 
úspěšně prošly přísnými testovacími procesy a získaly 
ocenění Certifi ed for Windows Vista a dále splnily vysoké 
standardy spolehlivosti, výkonnosti a kompatibility 
s Windows 7.
Slovak Gold 2009 – certifi kát a zlatá medaile • 
pro Money S5 v nejprestižnější slovenské soutěži.
IT produkt roku 2009 – Money S5 ocenění získalo • 
za modul Mobile S5.
Microsoft Industry Awards Winner 2008 – vítězství • 
v kategorii „Maloobchod a velkoobchod“ za systém 
Prodejna SQL.
IT produkt roku 2008 – Money S5 získalo cenu • 
za elektronický obchod JetWEB S5.
IT produkt roku 2008 – ocenění systému Prodejna SQL.• 
Microsoft Industry Awards Winner 2007 – vítězství • 
Money S5 v kategorii „Microsoft .NET Technology Award“.
IT produkt roku 2007 – ocenění systému Money S5.• 
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Money S5: Podnikový informační systém

ERP podnikový informační systém Money S5 je určený 

společnostem, které potřebují robustní, výkonné a bez-

pečné řešení s vysokými možnostmi individuálního při-

způsobení. Špičkové technologie, dokonalé uživatelské 

prostředí a okamžitý přístup ke klíčovým informacím 

z něj činí skvělý nástroj pro řízení středních a větších 

podniků, celou řadu uživatelů ale tvoří také malé spo-

lečnosti se specifi ckými požadavky.

Money S5 řeší všechny fi remní procesy. Disponuje mo-

duly určenými k fakturaci a vedení účetnictví, skladů a ce-

níků, evidenci majetku, vystavování mezd, vedení knihy 

jízd, ale také specializovaná řešení typická pro vyspělé 

systémy – Výrobu, CRM, Workfl ow, Business Intelligence, 

Řízení projektů apod. Díky výkonné architektuře Money S5 

je řešení i velmi složitých vnitrofi remních procesů, nasta-

vených přesně na míru zákazníkovi, rychlé a jednoduché.

Klíčové požadavky 
na moderní ERP řešení –
pro Money S5 hračka

Analýza běžných nároků na ERP řešení vyznívá celkem 
jasně a lze ji shrnout v pěti bodech. Nejdůležitější je opti-

malizace a přizpůsobitelnost individuálním požadavkům 
– v dnešní době je nutné, aby měla každá společnost právě 
ten nejlepší nástroj pro své potřeby. Bezpečnost a stabili-

ta hrají také důležitou roli, únik nebo ztráta interních dat 
může mít fatální následky. Systém musí být také intuitiv-

ně a rychle ovladatelný, není možné, aby uživateli práce 
s ním zabírala neúměrně mnoho času. Komplexnost řeše-

ní se stává stále častěji základním požadavkem. Neúplné, 
částečné či polovičaté řešení není efektivní. A značnou 
roli hraje také přívětivá cena, která nejen dnes bývá právě 
tím, co při výběru systému nakonec rozhodne.

Přizpůsobitelnost
Money S5 je implementační řešení, dodané zákazní-

kovi vždy na míru. Na základě specifi ckých požadavků je 
vypracována detailní implementační studie, následně 
je vytvořeno kompletní řešení včetně funkcí individuál-
ně naprogramovaných či propojení s externími systémy. 
Uživatel má takový systém, jaký si přál – a pokud se časem 

jeho potřeby změní, Money S5 se opět snadno přizpůsobí. 
Money S5 je dlouhodobou investicí, jejíž návratnost se ale 
počítá často už v řádu měsíců.

Bezpečnost a stabilita
Bezpečnost systému je silně ožehavým tématem a její 

podcenění může vést k tragickým následkům. Možná 
ohrožení můžeme rozdělit na vnitřní i vnější. Mezi ty první 
patří zejména zneužití dat zaměstnanci společnosti. Díky 
propracovanému systému přístupových práv Money S5 
se ale každý dostane jen tam, kam má povoleno, a navíc má 
management společnosti nad jeho činností plnou kontro-
lu prostřednictvím historie všech akcí. Vnější nebezpečí 
představuje například selhání systému či jeho prolomení 
zvenčí. Selhání je vyloučeno spolehlivým přenosem dat 
klient/server s neustálým zálohováním, maximalizovaná 
je i odolnost vůči hackerskému útoku.

Intuitivní a snadné ovládání
Má-li se uživatel učit pracovat s každým programem 

zvlášť, nebude celý život dělat nic jiného. Money S5 proto 
vypadá a také se chová obdobně jako Microsoft Outlook. 
Stejný vzhled i logika ovládání programu dovoluje mini-
malizovat časové nároky na zaškolení. Ovládání je intui-
tivní, rychlé a z velké části automatické. Money S5 nikdy 
nevyžaduje zadávání stejných údajů vícekrát, velký důraz 
je kladen na velmi snadné hledání i pořizování dat.

Komplexní řešení
Money S5 je modulární systém. Prostou kombinací 

jednotlivých variabilních funkcí (a rychlým doplněním 
o funkce nové) lze dosáhnout téměř libovolného výsledku, 
systém je také dodáván včetně chybějícího hardwarového 
vybavení a veškerých doplňků. I přesto jsou po zavedení 
programu k dispozici technici, připravení v každý okamžik 
pomoci s jakoukoliv nesnází. 

Přívětivá cena
CÍGLER SOFTWARE se vyznačuje svým pozitivním vzta-

hem k zákazníkovi jak na úrovni komunikace, jednání 
a individuálního přístupu, tak i v rámci cen svých pro-
duktů. S Money S5 platí zákazník jen za to, co opravdu 
využije – vybere si přesný počet současně pracujících 
uživatelů a jen ty funkce, které potřebuje. Zároveň jsou 
připravena oborová řešení – balíčky systému, předem op-
timalizované pro jednotlivé obory. Ty snižují délku imple-
mentace a tím i pořizovací náklady na minimum. 
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Moderní technologie přinášejí stabilní systém
Bezpečnost a stabilita jakéhokoliv systému je dnes 

přímo úměrná nákladům vynaloženým na nejmodernější 

technologie určené k jeho ochraně. Pokročilé techno-

logie navíc zaručují optimální využívání hardwarových 

zdrojů, a tedy rychlost programu i při vysokém zatížení. 

Slibují také, že nebude v budoucnu nutné program vytvá-

řet znovu při pokroku v technologickém vývoji. 

Jádrem systému je databázový stroj s operačním sys-

témem Microsoft Server 2008 a moderní informační 

úložiště Microsoft SQL Server 2005/2008. Výměna 

dat probíhá prostřednictvím krátkých XML dávek, které 

zajišťují kontinuitu dat i při selhání přenosového média. 

Co se týká hardwarových nároků na centrálu i periferie, 

vždy záleží na podmínkách konkrétního nasazení.

Money S5 je vícevrstvá aplikace založená na objektově 

orientované architektuře a technologii Microsoft .NET 
Framework 3.5. Všechny funkce jsou řízené a ovládané 

metadaty, která běží na pozadí. Určují základní ope-

race v systému, jako například vyhledávání, zadávání 

dokladu, kopírování souborů či export do různých for-

mátů. Jejich krátkou úpravou a inovací v interní vývo-

jové aplikaci Metadata Manager mohou programátoři 

CÍGLER SOFTWARE i partnerských společností vytvořit 

zcela nové možnosti a inovativní funkce. Metadata jsou 

z bezpečnostních důvodů uložena naprosto odděleně 

od důvěrných informací.

Systémová charakteristika

Těší mě být implementačním partnerem
společnosti CÍGLER SOFTWARE

„Ve společnosti JetSoft se zabýváme zakázkovým vývo-
jem pro ERP systémy Money od roku 2002. Kromě implemen-
tací Money se orientujeme na projekty, kde je požadován 
vývoj nadstandardních modulů nebo funkcí. S příchodem 
Money S5 u nás získal vývoj oborových řešení a jejich přizpů-
sobení zcela nové dimenze. Nové, někdy i velmi specifi cké 
moduly dokážeme integrovat přímo do prostředí Money S5 
a využít tak obrovské výhody jeho moderního a uživatelsky 
ergonomického prostředí. Umíme nabídnout, dodat a imple-

mentovat komplexní a elegantní řešení bez nutnosti napojo-
vání externích aplikací, s jednoduchou správou, a to mnohdy 
ve velmi zajímavých termínech a cenách. I díky otevřenosti 
Money S5 jsme vyvinuli mobilní řešení Mobile S5, které spo-
juje činnost obchodních zástupců, ambulantního prodeje, 
skladového hospodářství a expedice pomocí mobilních PDA 
a terminálů.“

„Customizace Money S5 přitom není doménou pouze 
našeho zkušeného programátorského týmu. Díky aplikaci 
Metadata Manager se tato činnost otevírá i pro naše konzul-
tanty, kteří s ní dokážou obsloužit mnohé požadavky našich 
zákazníků. V orientaci na platformu Money S5 a partnerskou 
spolupráci se společností CÍGLER SOFTWARE vidíme prostor 
pro vznik mnoha softwarových řešení směřujících do řady od-
větví průmyslu, obchodu i služeb.“

Miroslav Koudelka – project manager
společnosti JetSoft s.r.o.

IMPLEMENTAČNÍ PARTNER
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Přístupová práva zaručují maximální vnitřní bezpečnost
Money S5 se vyznačuje unikátním řešením přístupových 

práv do systému, které se řídí logikou rolí. Některé z nich, 
ty nejčastěji používané, jsou defi nované předem v rámci 
implementace (např. účetní, obchodník apod.) – správce 
systému ale může vytvořit neomezený počet dalších rolí 
a libovolně je přidělovat uživatelům.

Přístupová práva jsou určena několika stupni: nepří-

stupné, pouze ke čtení a plná práva, které lze nastavit 

i každému jednotlivému vstupnímu poli na kartě. Tak je 
možné zaručit, že např. prodavačka z Plzně nevidí obsah 
skladu v Praze a naopak; nebo jej vidí, ale nedokáže s ním 
žádným způsobem manipulovat, případně nemůže pouze 
měnit ceny atd. Toho lze s úspěchem využívat i v rámci 
externích vstupů do systému. Např. dodavatel určité 
značky neuvidí v zabezpečené sekci internetového ob-
chodu žádné konkurenční výrobky. Každý uživatel také 
může mít defi nované operace, výchozí seznamy apod., 

Architektura informačního systému Money S5

Bezpečnost a stabilita

RDBMS – MS SQL Server 2005/2008

Prodejna SQL
Mobile S5

Internet Shop

XML
export/import

Externí aplikace

Metadata
Manager

Implementace

Připojení 
ke vzdálené

ploše
Systém

Metadata

Moduly

Business

logika

GUI

Základní

objekty

Administrace

3-d řešení

Business
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GUI

Klient
terminálové služby

DDL Script

C#
 k
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Reporting, BI

Money S5

Externí aplikace

MS Visual Studio
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Navigátor: stromová struktura 
se seznamem veškerých seznamů 
a tiskových sestav Money S5 
s možností rychlého vyhledávání 
full-textem.

Připojené dokumenty: ikonka 
značící připojený dokument – 
v tomto případě náhled produktu.

Skupiny seznamu: Možnost 
rychlého výběru požadované 
skupiny.

což umožňuje naprosté individuální přizpůsobení systé-
mu podle nejčastěji prováděných úkonů.

U každého zaměstnance si kdykoliv zobrazíte přehled 
práv a rolí, jimiž disponuje, prostřednictvím rychlé volby 
také můžete ihned jeho oprávnění editovat. Jednotlivé 
role a práva je možné fi ltrovat, čímž se veškerá práce vý-
razně zrychluje a usnadňuje. 

Aktivity jednotlivých uživatelů jsou v Money S5 mo-
nitorovány a archivovány včetně záznamu času operace 
(je možné nastavit míru podrobnosti záznamů). Většinu 
operací lze také vrátit zpět, pokud to nenaruší logiku 
systému.

Rychlé a jednoduché ovládání informačního systému 

nešetří jen čas uživatelů, ale také fi remní fi nance. Nehle-

dě na snížení počtu pracovníků ve větších společnostech 

se díky intuitivní práci s Money S5 minimalizují i nákla-

dy na zaškolení uživatelů. Skloubení pokročilých a speci-

fi ckých funkcí robustního systému s jejich snadným do-

hledáním je obtížný úkol, na kterém v CÍGLER SOFTWARE 

spolupracuje mnoho odborníků.

Kontextová nápověda
Money S5

Správný program je takový, ve kterém nemusíte ná-
povědu vůbec spouštět. Pokud ale taková potřeba přece 
jen nastane, je nutné mít k dispozici veškeré informace 
co nejdříve a v co nejucelenější formě. V Money S5 je proto 
k dispozici kromě kompletní nápovědy také nápověda kon-
textová. V každém okamžiku lze stiskem klávesy F1 ihned 
vyvolat „help“ pro danou část Money S5 s popisem všech 
vstupních polí v daném okně. Nápověda je plně hypertex-
tová, prostřednictvím odkazů se dostanete i k navazujícím 
funkcím programu. Kromě kontextové nápovědy je k dispo-
zici i kompletní dokumentace v PDF k jednotlivým modulům 
a funkcím.

Rychlé hledání v seznamech
Analýza nejčastějších úkonů s informačním systé-

mem jednoznačně ukazuje, že uživatel data buď zadává, 
nebo je hledá. Nehledě na to, že automatické procesy 
v Money S5 zrychlí i zadávání dat, jejich hledání je maxi-
málně jednoduché. K dispozici je několik způsobů.

Filtry:•  kromě některých předem nastavených fi ltrů 
si uživatel může defi novat vlastní, které se aktivují 
nebo deaktivují jediným kliknutím myši. Je možné 
je hierarchicky řadit, kombinovat či využívat negace 
a vzájemné defi nice vztahů AND/OR. Výsledkem 
je seznam zúžený podle zadaných kritérií.

Intuitivní a snadné ovládání
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Záložky: rychlé přepínání mezi 
otevřenými seznamy.

Seznam: interaktivní seznam 
položek s technologií Aktivní 
pracovní plochy.

Panely nástrojů: výběr 
jednotlivých modulů i aktuálních 
funkcí zobrazeného seznamu.

Detaily: Náhledové okno 
s provázaností do jiných modulů.

Záložky detailů: Rychlý výběr 
zobrazovaného náhledu.

Stavový řádek: Zobrazuje důležité 
informace o agendě, uživateli, 
počtu položek v seznamu, verzi 
Money S5 aj.

Jednoduché hledání:•  pokud je kurzor aktuálně 
umístěný v některém sloupci seznamu, je možné 
začít psát na klávesnici či vložit obsah schránky 
(Ctrl + V). Výběr položek seznamu se ihned 
zúží podle počátečních znaků v daném sloupci. 
Klávesovou zkratkou Ctrl + H se dají dohledat 
položky se stejným obsahem.
Pokročilé hledání:•  stisknutím kláves Ctrl + F 
se spustí pokročilé hledání, v jehož rámci je možné 
prohledat libovolné sloupce podle fulltextového 
řetězce, začátku či konce názvu položky, nebo 
negace zadaného kritéria.

Vícejazyčné prostředí
Naprostou samozřejmostí v Money S5 je individuální 

nastavení jazyka. Standardně je k dispozici čeština, slo-
venština, angličtina a němčina, u některých částí systé-
mu i bulharština. Další jazykové mutace lze dodat v rámci 
implementace. Na překladu vždy spolu s jazykovým od-
borníkem pracují i informační specialisté a zástupci týmu 
vývojářů, kteří zpětně kontrolují logickou správnost 
a konzistenci zvolených výrazů – jedině tak je zajištěna 
maximální přesnost výsledku.
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Ekonomika a fi nance
Účetnictví• 
Kontroling• 

Saldo -
Závazky a pohledávky -
Účetní souvztažnost -

Banka a pokladna• 
Upomínky a penalizace• 
Homebanking• 
Majetek• 

Více odpisových plánů -
Odepisování dle spotřeby kapacity -

Výkaznictví• 
DPH• 
Intrastat• 

Zákazníci
Adresář• 
CRM – řízení vztahu se zákazníky• 
Fakturace• 

Zálohová a hromadná fakturace -
Evidence pošty• 
Reference, partneři a dokumenty• 

Výroba
Kusovníky• 
Sady, komplety, výrobky• 

Lidské zdroje
Mzdy• 
Personalistika• 
Jízdy a cestovní náhrady• 

Manažerské vyhodnocování
Business Intelligence• 
Datové kostky OLAP• 
Textové i grafi cké výstupy• 

Workfl ow

Řízení projektů
Plánovací kalendář• 
Analytické vyhodnocování• 
Dílčí fáze projektu• 

Rozšiřující moduly
Mobile S5•  – mobilní přístup
JetWEB S5•  – internetový obchod
Prodejna S5•  – pokladní systém
TaxEDIT S5•  – práce s formuláři

České, slovenské, německé, anglické, • 
bulharské uživatelské rozhraní
Česká a slovenská legislativa• 
XML přenos• 
Vlastní tiskové sestavy• 
Přístupová práva• 
Uživatelské sloupce• 
Připojené dokumenty• 
Digitální podpis• 

Jádro

Obchod a logistika
Byznys proces• 
Sklad• 

Výrobní čísla, šarže, exspirace -
Různé měrné jednotky -
Čárové kódy -
Dodavatelské/odběratelské ceníky -
Varianty -
Inventura -

Objednávky• 
Hromadné objednávky -
Řízení objednávek -

Nabídky a poptávky• 
Obalová konta• 
Retela• 
EKO-KOM• 
Výkaz ADR• 
Tiskové sestavy• 

Moduly a možnosti Money S5
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Money S5 je modulární systém na míru poskládaný 

každému zákazníkovi zvlášť. Jednotlivé moduly, které 

se později objeví v menu programu, mají funkce rozdě-

lené do dimenzí podle svého určení: Obchod, Ekonomika 

a fi nance, Zákazníci, Výroba a jiné. Následující kapitola 

vás jimi provede a současně vám předvede některé z tipů 

a triků, které lze při práci s Money S5 běžně využít.

Jádro systému
Jádro systému je základem celého systému. V hlav-

ním menu Money S5 jsou položky Administrace a Agenda, 
v jejichž rámci se defi nuje základní nastavení. Jádro sys-
tému je nezbytnou součástí každé implementace a více 
se o jeho charakteristikách dočtete v kapitole Intuitivní 
a snadné ovládání (str. 10).

Tipy a triky pro všechny uživatele

Money Dnes

Ihned při spuštění Money S5 se zobrazí úvodní stránka, 
která shrnuje ty nejdůležitější informace pro ekonomy, 
manažery či účetní. Zahrnuje rozvahu, cash fl ow, přehled 
neuhrazených dokladů a další výpisy včetně účetních 
událostí pro nejbližší dny.

Money Dnes v iPhonu

Souhrn dat z Money S5 je možné spolu s kurzovou kal-
kulačkou, legislativními novinkami či daňovým kalen-
dářem zobrazit i ve vašem iPhonu. Tato miniaplikace je 
standardním způsobem bezplatně k dispozici v Apple Sto-
re a na www.moneydnes.cz. Kromě toho je dostupný kom-
plexní mobilní klient Mobile S5.

Zahraniční legislativa

Standardně je k dispozici česká a slovenská legisla-
tiva. Současně ale Money S5 podporuje účtování podle 
mezinárodních standardů a je možné provést další legis-
lativní přizpůsobení podle přání uživatele.

XML přenos

Pro Money S5 není problém přenášet data prostřed-
nictvím XML, importovat informace z externích aplika-
cí, nebo je naopak poskytnout dál. Tímto způsobem je 
Money S5 možné propojit například s velkou většinou 
internetových obchodů.

Export do programu Microsoft Excel

Probíhá stisknutím jediného tlačítka v libovolném 
seznamu.

Tiskové sestavy

V systému Money S5 je defi nice vlastních tiskových 
sestav samozřejmostí. Prostřednictvím jednoduchého 
rozhraní lze snadno a rychle přizpůsobit jakékoliv tiště-
né formuláře individuálním potřebám.

Připojené dokumenty

Money S5 pracuje i s externími dokumenty, které se 
dají připojit k libovolné položce. Takovýto soubor (ikon-
ka, fotka zaměstnance, pracovní smlouva, internetový 
odkaz aj.) lze přímo vložit do databáze, nebo vzdáleně 
provázat se systémem. Díky tomu není nutné vést externí 
seznamy fi remních dokumentů.

E-maily ze systému

Odesílání hromadných nabídek fi rmám fi ltrovaným 
podle zvolených parametrů, vystavených faktur nebo 
soukromé korespondence se stává maximálně jednodu-
chou záležitostí. Jediným kliknutím myší jsou adresy ulo-
žené v Money S5 exportovány do nové zprávy programu 
Microsoft Outlook nebo je označený doklad ke zprávě při-
pojen jako PDF příloha. V případě použití CSWAutomatic se 
e-maily mohou odesílat přímo přes vlastní SMTP server.

Rychlé hledání v navigátoru

Všechny funkce, seznamy a výpisy jsou logicky umís-
těné do struktury systému a jsou dostupné přes hlavní 
menu nebo přes navigátor v levé části okna. K vyřešení 
složitějších operací lze využít nápovědu – pokud ale víte, 
co hledáte (a jen nevíte, kde přesně funkci najít), stačí 
použít fulltextový vyhledávač, který zúží výběr v navigá-
toru na požadované položky.

Elektronický podpis dokumentů

Každý dokument je v Money S5 možné podepsat. A ne-
musí se jednat jen o elektronický podpis e-mailu, také 
jednotlivé doklady mohou být označené bezpečnostním 
kódem a vodoznakem, který znesnadňuje jakoukoliv další 
manipulaci a úpravu či nahrazení už jednou vygenerova-
ného dokladu.

Zabránění duplicitní úpravě téhož záznamu

Money S5 elegantním způsobem řeší problém zabezpe-
čení a stabilitu dat ve spojení s uživatelskými právy. Po-
kud chcete otevřít doklad či jiný záznam ve stejnou chvíli 
editovaný jiným uživatelem, program vás na tuto skuteč-
nost upozorní. Máte pak na výběr tři různé akce: položku 
vůbec neotevřít, otevřít jen pro čtení, nebo odhlásit pů-
vodního uživatele a položku otevřít k vlastním úpravám. 
Posledně jmenovanou možnost využijete zejména v pří-
padě, kdy kolega odběhne od počítače a nechá otevřenou 
nějakou kartu, kterou je nutné neprodleně editovat.



Money S5: Roztočte svůj byznys naplno14

Záložky

Money S5 umožňuje každému uživateli otevřít neome-
zený počet záložek s různými seznamy a rychle se mezi 
nimi přepínat. To je vhodné zejména při častém nebo sou-
běžném používání určitých seznamů, které tak nemusíte 
vždy znovu hledat. Dokonce tak lze otevřít tentýž seznam 
v různé konfi guraci, např. s použitím různých fi ltrů. Při 
odhlášení ze systému je pozice jednotlivých oken ulože-
na, a při dalším přihlášení program otevře tytéž záložky. 

Detaily a náhled

Money S5 umožňuje v každém seznamu otevření ná-
hledové oblasti, označované jako Detaily. Zde vidíte ne-
jen informace z karty konkrétní položky, ale často i údaje 
ze souvisejících modulů. Například v seznamu Katalog 
tak najdete u každé položky stav zásob, rezervace, evi-
denci obalů apod., a to v závislosti na vašem výběru – 
druh zobrazených detailů se dá zvolit prostřednictvím 
záložek náhledového okna. Díky optimalizaci Money S5 
během implementace je možné na míru připravit kon-
krétní provázanost náhledového okna a tak si na zálož-
kách Detailů zobrazovat libovolné údaje.

Ekonomika a fi nance
Ekonomika a fi nance je soubor modulů určených k za-

jištění fi nančních toků společnosti, jejich účetní a daňo-
vé evidence a ekonomického kontrolingu.

Moduly jsou určeny pro: ekonomy společnosti, účetní, 
pokladní, správce majetku.

Účetnictví•  – souhrn účetních seznamů a kompletů 
ze všech ostatních modulů, v jehož rámci jsou 
prováděny základní uzávěrkové operace.
Banka a pokladna•  – evidence stavu a pohybu 
fi nančních prostředků.
Upomínky a penalizace•  – evidence pohledávek, 
generování upomínek a penalizačních faktur.
Homebanking•  – zajištění přímých bezhotovostních 
plateb a získávání výpisů přes internet.
Majetek•  – pokročilá evidence majetku, včetně 
leasingového a zapůjčeného, defi nice několika 
odpisových plánů, odlišení odpisového algoritmu 
po technickém zhodnocení majetku, umístění 
a zapůjčení majetku a další.
Výkaznictví•  – tvorba účetních sestav podle českých, 
slovenských i mezinárodních standardů v návaznosti 
na fi ltrování podle kontrolingových proměnných, 
možnost využití profesionálního modulu DATEV 
BALANCE podporujícího standard IAS-IFRS či správy 
daňových formulářů TaxEDIT S5.

Přesné jako
hodinky je Money S5
v tiskárně ARTAX

ARTAX, a.s., je moderní společnost 
zabývající se reklamou, médii, vydavatelstvím 
a informačními technologiemi. Jako taková 
potřebuje přesný a spolehlivý informační systém, 
který jí zaručí vysokou kvalitu zpracovaných dat, 
bezchybnost a hlavně rychlou práci s programem 
za každých okolností. Přísné požadavky splnila 
společnost CÍGLER SOFTWARE, a.s., s ERP řešením 
na bázi Money S5.

„Dříve jsme používali účetní program Money S3, 
také od společnosti CÍGLER SOFTWARE,“ říká dnes 
Martin Lukášek, technický ředitel společnosti. 
„Přestože jsme s ním byli spokojeni, přestal 
nám v roce 2009 postačovat vzhledem k počtu 
obchodních transakcí a rozsahu pořizovaných dat. 
Potřebovali jsme robustnější a rychlejší systém 
s propracovaným skladovým hospodářstvím, 
nejlépe na bázi Microsoft SQL Serveru, a navíc 
s vysokou mírou automatizace. Neméně důležitým 
požadavkem byl také přenos stávajících informací 
do nového programu. Optimální volbou se proto 
logicky stal informační systém Money S5.“ 

„Původně jsme chtěli náš původní účetní 
program jenom rozšířit, aby lépe zvládal větší 
množství záznamů. Záhy se ale ukázalo, že vlastně 
potřebujeme něco víc, než jen obyčejné účetnictví. 
Po pečlivé analýze jsme začali požadovat 
automatické funkce, vysokou míru přizpůsobivosti 
programu, propojení s intranetovými aplikacemi 
pro řízení zakázek. Technici CÍGLER SOFTWARE nám 
vyšli vstříc, připravili obsáhlou implementační 
studii a záhy všechny tyto požadavky dokázali 
naplnit v takovém rozsahu, že mě samotného 
překvapil. Dnes mě naše volba těší – musím uznat, 
že se nám Money S5 vyplatilo.“
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Evidence DPH•  – korekce DPH, jeho členění, 
neomezené množství sazeb atd.
Intrastat•  – měsíční tvorba výkazu Intrastat
pro větší importéry a exportéry.

Tipy a triky pro účetní, ekonomy a manažery

Počítané sloupce

Až příliš často potřebuje mít uživatel k dispozici 
kompletní tabulku se součty mnoha dalších seznamů. 
Například každý účetní čas od času porovnává zůstatky 
na všech účtech a pokladnách. K tomu slouží seznam 
Účtový rozvrh, který v aktuálním čase neustále přepočítá-
vá všechny účty společnosti. Modul Účetnictví podobných 
počítaných sloupců obsahuje více a na zakázku je možné 
jednoduše připravit libovolné další. V náhledovém okně 
Detailů lze současně zobrazit jednotlivé účetní pohyby 
na označeném účtu. Tak se dozvíte například nejen to, že 
jste milion korun v plusu, ale přímo vidíte proč.

Vypořádání přehrazených dokladů

Co dělat, když za fakturu na částku 2 986,43 Kč zaplatí 
odběratel rovných 2 987 Kč, a těch 57 haléřů pak v účet-
nictví přebývá? Stačí využít funkci Vypořádání pohledávek 
a závazků. Systém automaticky vyhledá příslušné položky 
a vy pak určíte jen způsob zaúčtování. Rozdíl je započten 
a vy můžete směle pustit přehrazené doklady z hlavy. Ob-
dobně funguje aplikace Vzájemné zápočty. Ta vezme v úva-
hu neuhrazené pohledávky přijaté i vydané a zaúčtuje je. 
Pokud jste tedy jediné fi rmě vystavili tři různé faktury vy-
dané a současně jste obdrželi dvě faktury přijaté, Money S5 
za vás jejich hodnoty automaticky sečte a odečte a výsled-
kem je jediná zaúčtovaná částka, kterou buď vy, nebo váš 
partner převede na účet svého protějšku. Ušetříte tak ne-
jen práci účetní, ale i náklady na bankovní spojení.

Pohledávky a závazky

Hledat všechny pohledávky a závazky v příslušných se-
znamech by byla mravenčí práce. Money S5 proto umož-
ňuje jejich kompletní a aktuální výpis v jediném sezna-
mu přístupném buď v modulu Účetnictví (včetně historie 
účetních pohybů), CRM, nebo v detailech (náhledovém 
okně) Adresáře.

Upomínky a penalizace

Byznys není jen legrace. Občas je nutné vyřešit ne-
splacené faktury, jiné pohledávky či komplexní potíže 
s některým notorickým „neplatičem“. Prostřednictvím 
propracované aplikace (přístupné z modulu Účetnictví) 
lze automaticky vyhledat pohledávky po datu splatnosti, 
fi ltrovat je podle fi rmy, výše částky, doby prodlení a jiných 
kategorií, a následně automaticky generovat upomínky 

či přímo penalizace podle předem nastavených kritérií. 
K dispozici je současně přehled zaslaných upomínek nebo 
penalizací, včetně virtuálního stavu k libovolnému datu 
a přímého součtu jednotlivých částek.

Funkce pro daň z přidané hodnoty

Manažer společnosti často musí předem odhadnout, 
jak vysokou daň má či nemá splacenou a jaké fi nanční 
výdaje tedy ještě společnost čekají. K tomu slouží Stav 
plnění DPH, který určí „přeplatek“ či „nedoplatek“ daně 
nad všemi účty a daňovými sazbami. Účetní či externí 
účetní společnosti potom naopak ocení tiskový seznam 
Kontrola DPH. Ten exportuje veškeré podezřelé položky 
– například takové, které mají ručně nastavenou jinou 
výši DPH, než by jim automaticky příslušela. Tak je mož-
né jedním pohledem zkontrolovat a porovnat účetní po-
hyby, u kterých by mohlo dojít k nepříjemnému omylu.

Zjištění ziskovosti

Tisková sestava Ziskovost je praktickým nástrojem 
zejména pro manažery a obchodní ředitele, kteří chtějí 
znát ziskovost svých obchodů s dalšími společnostmi. 
Zjednodušeně řečeno, sestava sečte příjmy a výdaje, 
plynoucí z a do dané společnosti, a pořídí jejich rozdíl. 
Velmi rychle tak získáte přehled transakcí vůči vašim ob-
chodním partnerům.

Obchod a logistika
Tento soubor modulů řeší logistiku a obchodní procesy 

velké společnosti. Zajišťuje byznys procesy, tedy návaz-
nost jednotlivých dokladů od nabídek přes objednávky 
a výdejové doklady ze skladu až po faktury a doklady o za-
placení. Současně řeší skladovou logistiku včetně inven-
tur, přehledů a optimalizace skladových zásob. 

Moduly jsou určeny pro: skladníky, obchodní oddělení, 
závozníky a ekonomy či účetní.

Byznys procesy•  – souhrn funkcí pro řízení průchodu 
zboží systémem od vystavení objednávky na nové 
zboží, přes jejich naskladnění, nabídnutí zákazníkům, 
až po prodej a fakturaci a zdanění.
Sklady a ceníky•  – evidence veškerého obchodovaného 
zboží v rámci Katalogu, defi nice cen v Cenících 
a evidence skladových zásob v rámci Skladů. Zajištění 
kontroly exspiračních dat, variantních a náhradních 
produktů, defi nice velikostí, vah i náhledových 
fotografi í pro internetové obchody, provádění inventur.
Objednávky•  – zajištění předprodejní fáze obchodu 
včetně možnosti automaticky vystavovaných 
objednávek na základě poklesu skladových zásob.
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Elektroodpady Retela•  – evidence a výkaz prodej 
elektrospotřebičů ve standardu Retela.
Obaly EKO-KOM•  – výkaz obalů podléhajících ekologické 
likvidaci podle platné legislativy.
Výkaz ADR•  – evidence přepravy a nakládání 
s nebezpečnými a toxickými látkami podle evropských 
směrnic. Zajištění správného zabalení a označení 
každého takového zboží.
Tiskové sestavy•  – tisk jednoduchých nabídkových 
či skladových listů, seznamů podlimitních 
či nadlimitních zásob aj.
Slevové kupony•  – export slevových kuponů ve formátu 
PDF, například při prodeji v e-shopu.
EDI komunikace•  – synchronizace s informačními 
systémy velkoobchodních řetězců (např. Makro aj.).

Tipy a triky nejen pro obchodní 
a ekonomické oddělení

Tisk katalogu zboží

Tisk Katalogu v podobě strohé tabulky se zvolenými sloup-
ci je ideální pro interní potřeby společnosti. Skladník využije 
přehled a stav zásob včetně skladové pozice, obchodník oce-
ní zase tisk ceníku v závislosti na nastavené slevové hladině 
a manažer použije přehledný tisk Katalogu s obratem jed-
notlivých zásob pro lepší plánování nákupu nového zboží.

Odlišení dodavatelských a odběratelských informací

Pokud se často stává, že vaši dodavatelé, odběratelé, 
případně vy sami používáte různé systémy čárových kódů, 
pojmenování zboží či jejich číselného označení, oceníte 
možnost tyto rozdíly v Katalogu snadno defi novat. Jednot-
livým dodavatelům a odběratelům můžete přiřadit jejich 
vlastní kódy, názvy, minimální odběrné množství, popi-
sy a další vlastnosti. Při použití vlastních interních kódů 
je v objednávce možné uvést kódy dodavatele, na kterého 
tak „mluvíte jeho vlastním jazykem“.

Cena zboží

Každému zboží se dají nastavit nákupní a prodejní Ceníky, 
odlišné pro různé dodavatele, odběratele či skupiny part-
nerů. Jejich strukturu lze vytvořit nově a zcela nezávisle 
na Skladech, nebo ji přebrat ze Skladu či Katalogu. Z každého 
ceníku se dá jednoduše vygenerovat varianta pro výprodej, 
sezónní slevy apod., každé položce navíc lze určit minimální 
cenu při aplikaci slevy, nebo slevu zcela zakázat.

Příslušenství, alternativy, náhrady a doplňky

Vzájemná provázanost skladových zásob je nezbytným 
předpokladem pro operativní prodej. Příslušenství je ne-
zbytná součást nadřazené položky (například přepravka 
při koupi dvanácti a více kusů vín). Doplněk je naopak voli-

telná součást – tedy třeba brašna k notebooku, automaticky 
nabízená zákazníkovi v elektronickém obchodu. Alternativa 
je kompatibilní produkt, který využije například záskok ve 
specializovaném oddělení obchodu v případě, kdy neví, 
které zboží nabídnout místo momentálně vyprodaného. 
A konečně Náhradu je možné chápat jako trvalou Alternativu 
místo produktu, jehož výroba byla ukončena.

Provázanost skladů, ceníků a zásob v Detailech

Páteří modulu Sklady a ceníky jsou vlastně čtyři různé 
aplikace. Základem je Katalog defi nující veškeré obcho-
dované zboží a služby a zaručující jejich vzájemnou pro-
vázanost, Ceníky jim přiřazují různé ceny, Sklady určují 
zařazení do konkrétního skladu a konečně Zásoby defi nují 
množství zboží na skladech. Protože s každou z nich se už 
z principu pracuje trochu odlišným způsobem a v jiných 
seznamech, jejich provázanost řeší okno Detailů. V hlav-
ním okně pracujete s konkrétní částí modulu, kdežto 
v náhledové oblasti si můžete ověřit vlastnosti položky, 
které svým zařazením spadají do jiné oblasti. Například: 
vydává-li prodavač zboží, vyhledá jej v hlavním okně ve 
skladu, v okně Detaily si nechá zobrazit stav zásoby nebo 
cenu (aby mohl ihned informovat zákazníka) a nakonec 
prostřednictvím pravého tlačítka myši vytvoří fakturu, 
aniž by se přepínal do modulu Faktury.

Měsíční statistika prodeje

Manažer společnosti musí bezpodmínečně znát obrat, 
který mu vytváří jednotlivé obchodované zboží a služby. 
K tomu mu poslouží tisková sestava Obraty zásob, která 
velmi přehledně vypíše seznam vybraných položek, vypo-
čítaný ze Skladových pohybů a Ceníkových cen za zvolené ob-
dobí. Výsledkem je čistý zisk či ztráta po sečtení prodaných 
výrobků a odečtení pořizovacích nákladů. V okně Detaily 
je opět přehledně k dispozici podrobná statistika prodeje.

Hromadné schvalování objednávek

Schvalování objednávek slouží k hromadnému potvr-
zení většího množství přijatých objednávek (např. im-
portovaného seznamu nákupu z internetového obchodu) 
a jejich vyřízení – tj. vystavení faktur. Systém na po-
žádání automaticky projde všechny přijaté objednávky 
i skladové zásoby a vyfakturuje to zboží, které je aktuál-
ně na skladě. Pokud je zatržené políčko Částečné vyřízení, 
Money S5 vystaví fakturu jen na tu část zboží z objed-
návky, která je aktuálně k dispozici, a současně původ-
ní objednávku pozmění tak, aby nedošlo k opětovnému 
zaslání shodného zboží.

Hromadné generování objednávek

Generování objednávek je analogickou aplikací, kte-
rá naopak slouží k zaslání objednávky dodavatelům. 
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Obchodník potřebuje například vědět, kolik kusů toho 
kterého zboží musí objednat na příští měsíc. Do systému 
tedy zadá datum, k němuž chce vše spočítat, a provede 
další nastavení (fi ltrace v rámci Katalogu, započtení do-
dacích lhůt apod.). Mimo to určí i požadovaný výsledný 
stav zásob: nulový, pojistný (vychází z nastavení na kartě 
Katalogu a určuje minimální požadovaný stav), obratový 
(maximální požadovaný stav) nebo pojistný i obratový 
a následně spustí generování objednávek. Money S5 au-
tomaticky projde statistiku prodeje a aktuální objednáv-
ky a odhadne, kolik zboží bude chybět do požadovaného 
stavu zásob. Výstupem jsou buď vytištěné objednávky 
jednotlivým dodavatelům, nebo přehledná tabulka ex-
portovaná do programu Microsoft Excel.

Slevové kupony 

Money S5 ve spojení s modulem JetWEB S5 umí au-
tomaticky vystavovat slevové kupony v PDF, vhodné 
k tisku či odeslání e-mailem klientovi. Celý proces může 
fungovat třeba tak, že v návaznosti na určitou opera-
ci (typicky nákup v internetovém obchodu) se odešle 
e-mailem PDF kupon s jedinečným kódem a zamknutými 
úpravami. Při následném zadání kódu v e-shopu je sleva 
ihned uplatněna. Zákazník si jej ale může také vytisk-
nout a použít při nákupu v kamenném obchodě – proda-
vač si pak v systému dohledá jeho jedinečný kód a ověří 
tak autenticitu kuponu.

Zákazníci
Styk se zákazníky je snad nejdůležitější částí každého 

systému. V Money S5 se jedná o balík všech modulů, které 
slouží k fi nančnímu či marketingovému styku se zákazní-
kem a k řízení zákaznických vztahů. Umožňují udržovat 
přehled o klientech, jejich solventnosti, vyřizování jejich 
plateb a hromadnou komunikaci například v rámci ob-
chodních nabídek.

Moduly jsou určeny pro: obchodní oddělení, manažery, 
účetní.

Adresář•  – evidence všech obchodních partnerů 
a zákazníků a export fakturačních údajů.
CRM•  – rozšíření modulu Adresář o evidenci obchodních 
případů a aktivit obchodníků, řízení kampaní 
a komplexní obchodní vztah. Zahrnuje i sledování 
solventnosti zákazníka, průměrné zpoždění 
při fakturaci či neuhrazené závazky a pohledávky.
Poštmistr•  – export poštovních údajů do systémů 
České pošty, tisk poštovních blanketů se seznamem 
odesílaného zboží a jeho hmotností či poštovních 
štítků přímo z Money S5.

Geomat jednoznačně staví na Money S5

Dodavatel geosyntetických stavebních 
výrobků a projekční společnost GEOMAT s.r.o. 
vsadila na informační systém Money S5 
od CÍGLER SOFTWARE. „Nejenže jsme potřebovali 
vyřešit naši účetní, personální a ekonomickou 
agendu, chtěli jsme také vhodný nástroj 
pro komunikaci se zákazníky a manažerské 
rozhodování. Všechny parametry výběrového 
řízení nejlépe splnil právě systém Money S5,“ 
doplňuje informace Petr Hubík, jednatel 
společnosti GEOMAT.

GEOMAT byl založen počátkem roku 1998 
skupinou odborníků v dopravním stavitelství 
s cílem vybudovat specializovanou společnost 
pro aplikace geosyntetických výrobků na českém 
trhu a zlepšit tak dosavadní úroveň znalostí 
technické veřejnosti. Postupně se společnost 
stala výhradním zástupcem několika světových 

výrobců geosyntetik 
a dnes pracuje 
na velkoobchodní bázi 
s hlavním skladem v Brně. 
Kromě prodeje nabízí 
GEOMAT svým zákazníkům 
kompletní servis 
od předběžných studií 
reálnosti technického 
řešení až po asistenci 
při realizaci na stavbě. 

Po dvou letech od nasazení je podle 
Petra Hubíka jasné, že se investice do systému 
spolehlivě vrátila, a to zejména na ušetřeném 
čase zaměstnanců a optimalizaci vnitrofi remních 
procesů. Money S5 tvoří solidní základnu 
společnosti GEOMAT, jak hned ostatně sám 
říká: „Nemusíme se dnes přespříliš starat o naše 
ekonomické zázemí, víme, že funguje bezchybně. 
Naopak se můžeme bez obav pustit i do těch 
nejnáročnějších projektů. U nás ve fi rmě jsme 
s Money S5 skutečně spokojeni.“
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Fakturace•  – vystavení faktur přijatých i vydaných, 
jejich „přetažení“ z objednávek a dalších dokladů 
či import z PDF. 
Reference, partneři a dokumenty•  – modul 
pro export dat na internet, který zahrnuje seznam 
obchodních partnerů a poboček, referencí 
či dokumentů ke stažení.

Tipy a triky při kontaktu se zákazníky

Synchronizace s databází ARES

Umožňuje zjištění správnosti obchodních a kontakt-
ních údajů obchodních partnerů. Přímo z Adresáře lze po-
rovnat veškerá data s touto databází Ministerstva vnitra, 
případně je z databáze načíst či aktualizovat. 

Datové schránky přímo v systému

Money S5 podporuje práci s datovými schránkami pří-
mo ze systému. Hned z hlavního okna aplikace se dá jed-
noduše reagovat na upozornění na došlé zprávy a přímo 
do schránek jde odesílat výstupy ze systému (přiznání 
k DPH, faktury apod.).

Lustrace prostřednictvím CreditInfo

či Insolvenčního rejstříku

Tato funkce prováže záznam v Adresáři s ekonomickými 
ukazateli placené služby CreditInfo či Insolvenčním rejstří-
kem Ministerstva fi nancí, což je neocenitelná funkce napří-
klad pro obchodní zástupce, kteří si před uzavřením smlou-
vy mohou „proklepnout“ solventnost fi remního partnera.

Vystavení faktury z jiného dokladu

Potřebujete-li například vytvořit příkaz k úhradě Faktu-
ry vydané (nebo naopak dobropis Faktury přijaté), je mož-
né pravým tlačítkem myši přenést z původního záznamu 
veškerá data rovnou do nového dokladu. Tento postup jde 
pochopitelně opakovat i u jiných položek ve zcela jiných se-
znamech, kde se dá očekávat vzájemná návaznost dokladů.

Import faktury z PDF

Využívají jej často zejména ty společnosti, které mají 
buď nízký počet dodavatelů, nebo velmi vysoký počet 
fakturačních záznamů. Přepis každé faktury zaslané 
e-mailem v PDF je totiž velice zdlouhavý, zvláště obsa-
huje-li vyšší množství položek, a proto je možné tuto 
fázi zcela přeskočit. Každý dodavatel má vždy specifi c-
kou podobu faktury a rozložení jednotlivých údajů. Tyto 
informace lze přenést do Money S5, které (po importu 
faktury do systému) automaticky „natáhne“ všech-
na data a zobrazí uživateli výsledek, nebo upozorní 
na zjištěné chyby a nepřesnosti. Po potvrzení se faktura 
normálním způsobem začlení do systému a ten provede 

další úkony (naskladnění zásob a jiné), jako by byla uži-
vatelem zadaná zcela běžnou cestou.

Tvorba faktury s fotografi ckým náhledem položek

Při tisku faktury s větším množstvím položek lze usnad-
nit práci zákazníkům i skladníkům třeba tím, že každý 
produkt doplníte o jeho fotografi i. Jednotlivé fotky vloží-
te do Katalogu a nastavíte jejich export v rámci Formuláře 
tiskových sestav. Výsledkem je pěkná, přehledná, a třeba 
i barevná faktura.

Plánování aktivit v rámci CRM

Money S5 podporuje jednoduchým způsobem funkce 
CRM rozšířením základního modulu Adresář. Modul CRM 
umožňuje plánování aktivit, jejich přidělování zaměst-
nancům v závislosti na typu aktivity, činnosti, zakázky 
či střediska, zadávání termínů zahájení a dokončení a pro-
střednictvím základních funkcí workfl ow i automatické 
upozorňování na změny v rámci určité společnosti.

Publikace referencí a partnerů společnosti

Money S5 umožňuje zobrazení referencí, seznamu part-
nerů, dokumentů na internetu a jejich vzájemné prová-
zání. Příkladem může být seznam dokončených projektů 
jednotlivých poboček společnosti. S Adresářem synchro-
nizované údaje o pobočkách jsou zobrazené v přehledné 
tabulce i s fotkami sídel a odkazy na Mapy.cz, současně je 
k dispozici odkaz na jejich realizované projekty. A naopak, 
u každého projektu lze napsat stručnou anotaci, referenci 
na dokumentaci či další PDF dokument, nebo odkaz na je-
jich realizátora. Současně lze fi ltrovat podle abecedy, po-
žadovaných stránek tabulky, nebo proměnných defi nova-
ných v rámci Money S5.

Výroba
Výrobu v Money S5 zabezpečuje efektivní propojení ně-

kolika dílčích modulů. Společně dokážou sledovat tvorbu 
nového produktu od nákupu materiálu (a stavu skladu 
zdrojů) přes jeho proměnu ve fi nální výrobek až po stano-
vení ceny, export a prodej. Úzká návaznost na logistické 
a fi nanční moduly zajišťuje také sledování ekonomické 
efektivnosti výroby a výnosnost celého procesu.

Modul je určen pro: manažery výroby, obchodní ředitele, vý-
robní techniky a další profese podílející se na přímé výrobě.

Tipy a triky pro řízení výroby

Plánování odbytu

Není výjimkou, že zejména u potravinářských výrob-
ků a jiných produktů s krátkou exspirační dobou se jejich 
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odbyt liší v závislosti na dnu v týdnu a dalších proměn-
ných. Tyto charakteristiky lze sledovat, vyhodnocovat 
a odhadovat na další dny. Díky tomu například zjistíte, 
kolik se v konkrétní den v týdnu v pobočce prodá rohlíků, 
a můžete tedy naplánovat množství dodané mouky a dal-
ších surovin. Vaši zákazníci tak mají k dispozici úplný sor-
timent a přebytky jsou přitom zanedbatelné.

Automatická defi nice cen

Prodej a stanovení ceny zboží je možné provést dvěma 
způsoby. Jednak to je sestavení Sady, v rámci které cena 
vzniká součtem cen materiálu, energií a lidské práce. Výsle-
dek je vynásoben určitým koefi cientem či navýšen o kon-
krétní částku, tvořící čistý zisk. Cena výrobku pak pružně 
a automaticky reaguje na změny cen jednotlivých materi-
álů, což je vhodné zejména pro větší počet méně hodnot-
ného zboží. Druhou možností je vytvoření Kompletu, kde 
výslednou cenu stanoví prodejce individuálně, například 
u drahých a méně početných výrobků, jejichž vazba na ceny 
surovin už není tolik těsná.

Lidské zdroje
Money S5 umožňuje personálnímu oddělení uchovávat 

o zaměstnancích veškeré důležité údaje, smlouvy a další 
dokumenty a podporuje jejich ochranu před zneužitím 
podle zákona o ochraně osobních údajů. Současně zajiš-
ťuje tvorbu všech typů mezd a odměn, evidenci odvodů 
a daní nebo přidělování cestovních náhrad v rámci Knihy 
jízd, a to všechno včetně přímého vyplácení částek.

Modul je určen pro: účetní, mzdové účetní, personalisty, 
ekonomy, manažery, vedoucí projektu.

Personalistika•  – seznam všech osob pracujících v rámci 
společnosti, nemusí ani jít o přímé zaměstnance. 
Evidence pracovní doby, dovolených, smluv, výročí aj.
Mzdy•  – striktně oddělený modul z důvodu ochrany 
privátních dat. Součástí jsou i mzdové závěrky.
Kniha jízd•  – modul pro evidenci mzdových náhrad 
za cesty, vystavení cestovních příkazů, výdej záloh, 
evidenci vozidel či spotřeby a další.
Target S5•  – profesionální mzdová a personální 
aplikace, plně integrovaná do Money S5. 
Je optimalizovaná pro robustní využití v účetních 
a daňových společnostech či ve větších fi rmách.

Tipy a triky personálního oddělení

Zálohy na cestování

V rámci Knihy jízd je možné jednorázově nastavit ceny 
různých cest v závislosti na použití automobilu, vlaku 

či letadla, se zahrnutím ceny ubytování a příplatků na 
zahraniční cestu. Následně stačí říct, jak daleko, dlouho 
a čím bude zaměstnanec cestovat, a Money S5 vygeneruje 
celkovou částku – třeba i včetně cestovní zálohy na prů-
běžné výdaje. Samozřejmostí je zúčtování všech nákladů 
podle platné legislativy.

Evidence osob, které nejsou zaměstnanci

Mnoho fi rem si najímá externí agenturu, která dodává 
například osoby na úklid apod. Ti chodí na určitou ho-
dinu, mají svou pracovní dobu, ale nejsou zaměstnanci 
společnosti. I tito lidé nicméně mohou být evidovaní 
v modulu Personalistika, což je vhodné pro přidělování 
klíčů, kontrolu docházky a podobně.

Časově rozlišitelné záznamy

Zejména v personální a mzdové sféře je nutné rozlišit 
údaje podle data platnosti a evidovat také informace už 
dávno neaktuální – například různé výše mzdy, narození 
dětí nebo změny příjmení. U každého zaměstnance tak 
lze nastavit období s přesnými daty začátku a konce. 
Mezi nimi se personalista rychle přepne na levé straně 
karty, přičemž každá provedená editace platí vždy jen 
pro konkrétně zvolené termíny.

Manažerské vyhodnocování
Pro kvalitní rozhodování vrcholného managementu 

jsou nezbytné ty nejlepší informace. Bohužel je nesta-
čí jen vlastnit a mít uložené v systému – data je nutné 
generovat a restrukturalizovat. Money S5 umožňuje je-
jich vyhodnocování mnoha způsoby, s textovými i gra-
fi ckými výstupy. Základem celého modulu je aplikace 
Business Intelligence, která využívá mimo jiné předem 
počítaných datových kostek OLAP, externích informač-
ních zdrojů aj.

Určeno pro: manažery, vedoucí projektu, ředitele jednot-
livých úseků.

Tipy a triky pro vedoucí pracovníky

Datové kostky OLAP

Diagnostika a vyhodnocení obchodních procesů býva-
jí, zvláště u větších společností, datově velmi náročné. 
Ani ty nejvýkonnější počítače pokročilé výstupy nespo-
čítají na počkání – proto Money S5 disponuje datovými 
kostkami OLAP. Například na noc, před odchodem z práce 
a po ukončení prodeje, nechá uživatel spočítat některé 
konkrétní výstupy. Následující den ráno tak má k dispozi-
ci dílčí podklady pro potřebnou analýzu, kterou díky tomu 
Money S5 vyhodnotí během pár vteřin.
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Grafi cké výstupy

Money S5 umožňuje grafi cký export dat, a to nejen 
do spojnicového či bodového grafu, ale také do křivkové 
podoby s extrapolací budoucích ekonomických pohybů.

Přenos dat do Microsoft Excelu

Přestože lze vyhodnocení v Money S5 upravit dle přání 
uživatele, každý manažer během práce aktuálně přehodno-
cuje své nároky – a implementovat nové a nové funkce by 
bylo nesmyslné a zdlouhavé. Proto lze stiskem jediného tla-
čítka každý seznam, v tomto případě pokročilé ekonomické 
tabulky, exportovat do programu Microsoft Excel, ve kterém 
se dají uplatnit další statistické nástroje. Není tak problém 
vytvořit prakticky jakýkoliv výstup, sestavit výsledkovou lis-
tinu, nebo i grafi ckou přílohu závěrečné zprávy společnosti.

Workfl ow
Money S5 umožňuje automatické zpracování dat v pl-

ném rozsahu prostřednictvím aplikace CSWAutomatic. 
Systém dokáže odesílat e-mailová upozornění, automa-
ticky vystavovat různé doklady, zavádět nové položky 
do systému nebo ty staré naopak párovat.

 
Určeno pro: administrátory systému.

Nastavitelnost jednodušších funkcí v rámci systému.• 
Pokročilejší automatické operace dodané v procesu • 
implementace.
Předem připravená automatizovaná řešení• 
pro různé obory.

Tipy a triky

Upozorňování na události v e-shopu

V Money S5 lze v rámci implementace nastavit reakci 
například na události vzniklé v internetovém obchodu. 
Zákazník provede objednávku, která je ihned zavedena 
přímo  do Money S5, kde čeká na vyřízení. Současně se ale 
odešle upozorňující e-mail obchodníkovi, že v řadě čeká 
další objednávka, kterou je nutné vyřídit. 

Report pro majitele společnosti

Při vystavení nové faktury (nebo jen některých faktur, 
například těch převedených z objednávek v e-shopu v mi-
nulém příkladu) lze zaslat e-mail také majiteli společ-
nosti. Dále může dostávat například i souhrnná týdenní 
hlášení o obratu, prodeji či uskutečněných transakcích.

B2B velkoobchodní komunikace

Elektronickou výměnu dokladů mezi odběratelem a stá-
lým dodavatelem je možné do velké míry zautomatizovat. 

PARAMIT: Money S5 zajišťuje 
vyhodnocování automatizované
expedice zboží

Implementace Money S5 přinesla 
společnosti PARAMIT výraznou úsporu lidských 
zdrojů. Zavedení pokročilého řízení skladů, 
automatizace prodeje na internetu a hlavně 
kvalitní vyhodnocování prostřednictvím modulu 
Business Intelligence optimalizovalo všechny 
obchodní procesy.

PARAMIT je zkušeným hráčem 
na velkoobchodním trhu s dekoračními 
a dárkovými předměty. Pro řízení prodeje 
a manažerskou rozvahu si vybral právě Money S5. 
„Ukázalo se jako nejvhodnější varianta,“ vysvětluje 
Ing. Václav Kubičný, jednatel společnosti. 
„Chtěli jsme zlepšit logistickou strukturu řízení 
celé fi rmy, přizpůsobit systém našim požadavkům. 
Dnes tak máme k dispozici optimální nástroj 
pro veškeré fi remní potřeby.“ Nejenže je internetový 
obchod propojen s Money S5 až do detailních 
náhledů každého zboží, celý proces nákupu 
je zároveň vysoce automatizován.

Společnost využívá modul Business Intelligence 
k robustním náhledům na statistiky prodeje. Díky 
podrobným reportům a přehledům je možné lépe 
rozhodovat o nákupu a prodeji, výběru i složení 
konkrétního zboží. Finanční úspora je dnes 
skutečně výrazná.
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prohlížet ve webovém prohlížeči, ale mohou 
využít komfortního prostředí informačního 
systému s možností libovolné fi ltrace a třídění. 
Stejně jednoduché je samozřejmě také provedení 
samotné objednávky a import faktur či dodacích 
listů. U ostatních dodavatelů je k dispozici import 
všech dokladů včetně jednotlivých položek přímo 
z PDF (zaslaného například e-mailem). Uživatelé 
tak nemusejí opakovaně zadávat nadbytečná 
data. Jednotlivé zakázky jsou potom sledovány 
a řízeny v modulu Řízení projektů, který vedle 
dalšího modulu Business Intelligence slouží i k jejich 
vyhodnocování.

„Musím říct, že jsem s Money S5 nadmíru 
spokojen z hlediska uživatele i ředitele společnosti,“ 
pochvaluje si obchodní ředitel Milan Flutka. 
„Zejména import katalogu z e-shopu našich 
obchodních partnerů nám výrazně zlehčil život – 
zrychlení práce při objednávání nového zboží je 
neuvěřitelné. Jsem nadšený z Projektového řízení: 
nechali jsme si ho totiž přizpůsobit přesně podle 
našich potřeb a velmi nám zpřehlednilo celou 
agendu. Neuvěřitelný přínos pro nás má i modul 
Business Intelligence, který nám přináší veškeré 
potřebné interpretace dat pro řízení našich 
obchodních aktivit, a to po jediném kliknutí myší.“

IT profesionál Kancelářské stroje 
důvěřuje informačnímu systému 
Money S5

Informační systém Money S5 přesvědčil 
o svých kvalitách dalšího profesionála ze světa 
poskytování IT služeb, pražskou společnost 
Kancelářské stroje s.r.o. Ta jej začala využívat 
počátkem září 2009 k zajištění základního chodu 
fi rmy. Jedním z klíčových modulů je právě Řízení 
projektů.

Začátkem roku 2009 přestal společnosti 
Kancelářské stroje postačovat jejich vlastní 
systém KSIS a fi rma se začala poohlížet po 
novém řešení. Vítězem soutěže se stalo právě 
Money S5, a to zejména díky své otevřené 
architektuře, rozsáhlým a rychlým možnostem 
přizpůsobení a kvalitnímu uživatelskému 
rozhraní. Během prázdnin byl systém nasazen, 
proběhlo školení personálu a 1. září bylo vše 
uvedeno do ostrého provozu. Kancelářské stroje 
s.r.o. se na Money S5 spoléhají zejména v oblasti 
nakládání se skladovými doklady, objednávkami 
a vůbec při „průtoku zboží fi rmou“. Vzhledem k jeho 
objemu byl totiž vyvinut speciální modul E-Shop 
synchronizace, který slouží k importu katalogu 
z e-shopů hlavních dodavatelů přímo do Money S5. 
Stačí stisknout jediné tlačítko a počkat, než se data 
přenesou. Nabídku si uživatelé díky tomu nemusejí 

Celý systém může prakticky fungovat s pouhým schválením 
objednávek či faktur stiskem jediného tlačítka. Úspora 
času se tak stává markantní.

Řízení projektů
Mnoho fi rem dnes potřebuje kvalitní nástroj na řízení 

jednotlivých projektů. Nejedná se jen o obyčejné CRM – 
Řízení projektů lze totiž použít pro kontakt se zákazníky, 
ale stejně užitečné je i při řízení vnitropodnikových pro-
jektů. Celý modul umožňuje přiřazování osob k jednotli-
vým projektům, jejich rozpad na dílčí části a konkrétní 
úkony, plánování, ekonomické vyhodnocováni i sledování 
průběžných výnosů. Modul je vhodný i pro řízení servisu.

Určeno pro: manažery projektu, vedoucí divize, běžné 
pracovníky.

Komplexní řízení projektů od zahájení přes • 
specifi kaci činností, naplánování pracovníků a jejich 
uskutečnění až po fi nanční analýzu.
Řízení dílčích fází projektu, konkrétních činností • 
a míry naplnění s možností defi nice chronologií – 
některé fáze není možné zahájit před ukončením fáze 
předchozí.
Průběžné fi nanční vyhodnocování prostřednictvím • 
grafi ckého i číselného „teploměru“ – rozdíl dosavadních 
předpokládaných a skutečných výdajů a výnosů.
Řízení lidských zdrojů, materiálního a prostorového • 
zabezpečení.
Defi nice přístupových práv, umožňujících zahájení • 
nových projektů, jejich analýzu, zobrazení 
či potvrzení splnění dílčích činností.
Úzké propojení s moduly • Obchodu a logistiky – 
je možné zobrazovat a vystavovat zakázky a faktury.



Money S5: Roztočte svůj byznys naplno22

Snadné sestavení rozpočtu rozčleněného podle • 
jednotlivých položek a kontrolingových proměnných 
a jeho porovnání s výsledným hospodářským výsledkem.

Tipy a triky s modulem Řízení projektů

Limitní spotřeba

Smlouva, kterou jste uzavřeli se zákazníkem, počítá 
s 10 hodinami konzultací. Vaší chybou se ale konzultace 
protáhnou. K tomu, abyste mohli tento čas vykázat a zá-
kazník jej současně nemusel platit, slouží nastavení čin-
nosti Limitní spotřeba, Ceník 1 a Ceník 2. Oba ceníky mají 
předem defi nované náklady na různé činnosti (ať už čas 
pracovníka, náklady na dopravu či cenu materiálu). Stan-
dardně se ceny importují z Ceníku 1, při překročení Limitní 
spotřeby jsou však importovány z Ceníku 2 – ve výše uvede-
ném příkladu tak v Ceníku 1 jsou smluvené ceny, v Ceníku 2 
ovšem hodina práce stojí 0 Kč. Opačným příkladem může 
být servisní smlouva – např. do 15 hodin měsíčně stojí ho-
dina servisu 100 Kč, nad 15 hodin 500 Kč. 

Automatické účtování

Automatické účtování slouží pro případ pravidelné 
servisní podpory nebo k opakujícím se úkonům. Při pře-
kročení Termínu k vyúčtování je faktura buď generová-
na (a případně odeslána e-mailem) zcela automaticky, 
nebo je možné jednotlivé faktury čas od času ručně ex-
portovat a přitom rozhodnout, které z nich budou reálně 
odeslány. Funkci lze kombinovat s Opakováním zakázky, 
která při uzavření a vyúčtování projektu vytvoří stejný 
projekt na další období.

Oborové moduly
Jedná se o balík nástrojů a dalších doplňkových modu-

lů, připravených na míru pro různé oborové společnosti. 
Na rozdíl od předchozích kapitol si uživatel nevolí všech-
ny moduly z dané oblasti, ale zpravidla jen jeden podle 
zaměření své fi rmy.

Internetový prodej: JetWEB S5
JetWEB S5 je komplexní modul pro vedení a správu 

internetového obchodu. Samostatná databáze e-shopu 
je při každém novém zápisu synchronizovaná s Money S5 
během několika sekund – to zaručuje neustálý přehled 
obchodníka o on-line prodeji. 

Produkty•  – defi nice zobrazení produktů, „vypíchnutí“ 
akčních slev na titulní straně, defi nice výchozích 
ceníků a skladů, souvisejícího zboží atd.
Zákazníci•  – „hlídací pes“, historie nákupů a plateb, 
budget (maximální hodnota nezaplacených faktur), 

automatický věrnostní systém, zobrazení výběru 
zboží konkrétnímu zákazníkovi, znalostní databáze 
a moderovaná diskuze.
Slevové kupony•  – slevový kupon v PDF
např. při vyřízení objednávky.
Administrační systém•  – webová prezentace
propojená s Money S5 on-line editorem.

Maloobchodní prodej: Prodejna SQL
Prodejna SQL je robustní softwarová pokladna určená jak 

malým butikům s jedním pokladním místem, tak rozsáhlým 
obchodním řetězcům. Databáze běží na vlastním serveru, 
který je ale průběžně synchronizován s Money S5.

Administrace•  – striktní rozdělení na manažerskou 
a prodejní sekci.
Dotykové displeje•  – prodej z moderních a elegantních 
terminálů nebo i klasických PC.
Vyhledávání•  – scannerem čárového kódu, ale i podle 
názvu produktu, obrázku aj.

Účetní společnosti: TaxEDIT S5
Modul pro vyplňování formulářů v přirozeném pro-

středí, blízkém klasické tištěné verzi doplněné o kontex-
tovou nápovědu a kontrolní mechanismy. Obsahuje sadu 
šablon, z nichž je možné vytvořit, uložit a upravovat
libovolný počet exemplářů daného formuláře. Jednotli-
vé šablony pak obsahují informaci o multilicenci, tedy 
o počtu exemplářů, které lze vytisknout v kvalitě blízké 
originálnímu tiskopisu, v případě použití barevné tis-
kárny i v originálních barvách.

Aktualizace on-line•  – průběžná aktualizace
formulářů na internetu.
Kartotéka nemovitostí a vozidel•  – výrazné zrychlení 
daňových přiznání.
Export•  – elektronické zasílání vyplněných
formulářů klientovi.

Mobilní přístup do systému: Mobile S5
Pro činnost obchodního zástupce a podobných profesí 

je nezbytný neustálý přístup k informacím o obratech, po-
hledávkách, aktivitách nebo platební morálce zákazníka. 
Na druhou stranu mobilní přístup k informacím není už jen 
jejich doménou – Money S5 přímo ve svém mobilním te-
lefonu využije většina špičkových manažerů, přístup pro-
střednictvím PDA a přenosné čtečky čárového kódu je zase 
nezbytným vybavením skladníka ve větším velkoskladu. 
Komunikace se systémem je obousměrná v režimu on-line 
i off -line a při použití přenosné bluetooth tiskárny je mož-
ný také prodej a vydání účtenky doslova kdekoliv. Součástí 
může být i doplňkový mobilní modul Sumarizace Mobile S5, 
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užitečný zejména pro závozníky, kterým slouží ke zrychle-
ným výstupům dat: např. automaticky generovanému se-
znamu nakládky na základě nevyřízených objednávek.

Mobilní informace v terénu•  – Adresář, Sklad, 
Objednávky a další.

Užitečné funkce•  – inventury, evidence návštěv 
a aktivit, plán trasy na další dny, výdej vzorků.
Denní uzávěrka•  – přehled denního prodeje
každého obchodníka.
Tisk na přenosné tiskárně•  – plán nakládky, fakturace, 
účtenky, seznamy zásob a další.

Jednou z předností Money S5 je jeho robustnost a snad-

ná implementace na míru zákazníkovi. Budoucí uživatel 

má na výběr z mnoha modulů a funkcí, které dohromady 

vytvářejí komplexní celek pro široké spektrum využití. 

Velkou výhodou je i otevřená architektura systému, kte-

rá podporuje vytvoření zcela nových modulů v extrémně 

krátkém čase, včetně jejich integrace do zbytku řešení. 

Z uživatelského pohledu pak není možné odlišit standard-

ní a doplňkové funkce po optické ani praktické stránce. 

Money S5 je tak tvořeno více vrstvami. Základní z nich 

jsou: jádro systému (obsahuje souhrnné možnosti a po-

pisy jednotlivých operací), moduly (zahrnují konkrétní 

aplikace těchto funkcí) a uživatelské rozhraní (rozdělené 

podle jednotlivých modulů a umožňující vstup uživatele).

Postup implementace
Money S5 je dodáváno vždy na klíč, implementace 

v sobě zahrnuje nejen výrobu systému a instalaci, ale 
také proškolení administrátora i uživatelů, dodání chy-
bějícího hardwaru a poimplementační servis.

Po prvotním projevení zájmu a na základě komunikace 
se zákazníkem vypracuje dodavatel Money S5 implemen-
tační studii shrnující základní nároky na systém, součas-
ný stav i náhled výsledného řešení, zejména v podobě 
seznamu potřebných modulů, jejich nastavení a doplň-
kových nadstandardních funkcí.

V dalším kroku je dodán hardware a je též provedena 
komplexní instalace veškerého potřebného softwaru – 
kromě Money S5 to jsou operační systémy, SQL databáze 
atd., přičemž některé z nich mohou být v případě nároč-
nějších implementací integrovány později, už za běhu 
systému. Průběžně jsou školeni uživatelé a administrá-

toři tak, že po importu historických účetních dat z pů-
vodního systému stačí už jen jeden nebo dva dny asisto-
vaného provozu pro defi nitivní zaškolení. Často jsou také 
některé pokročilé funkce doplňovány později, už za běhu 
řešení, čímž je celé nasazení výrazně urychleno.

Společnost Helland spokojena 
s extrémně rychlou implementací

K nasazení informačního systému Money S5 
se společnost Helland, s. r. o., rozhodla na podzim 
2008. Během dalších dvou týdnů byla vypracována 
implementační studie a následovala instalace 
systému, převod dat a potřebná parametrizace 
včetně školení administrátora i uživatelů. 
Těsně před vánočními svátky proběhla podpora 
zkušebního provozu a po Novém roce už společnost 
Helland přešla na ostrý provoz řešení.

„Během uplynulé doby pozoruji výrazné 
zjednodušení práce,“ pochvaluje si Petr Stejskal, 
majitel společnosti. „Money S5 je uživatelsky přívětivé 
a nenáročné na ‚počítačovou gramotnost‘ účetních. 
Zároveň si sami můžeme vytvářet tzv. ‚uživatelské 

sloupce‘, do kterých 
zadáváme různá 
specifi cká data, 
využívaná pro další 
třídění a fi ltraci 
záznamů nejen 
pro naše vnitřní 
potřeby.“

Implementace na míru
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Externí aplikace
Money S5 je vedle předem připravených propojení 

s externími aplikacemi (tedy např. programem Microsoft 
Outlook pro rozesílání e-mailů či standardními interne-
tovými obchody) otevřené i externím a zcela „nezná-
mým“ aplikacím. Databázová struktura na Microsoft SQL 
Serveru, systémová architektura či použité progresivní 
technologie naplňují a také překračují většinu standardů 
na moderní řešení. Díky tomu se jim podařilo zahrnout 
většinu starších a valnou část současných systémových 
řešení, se kterými může být Money S5 propojeno. 

Pro napojení softwarových řešení se standardně využívá 
dávkové výměny dat ve formátu XML, jejíž nastavení se pro-
vádí přímo v rámci systému prostřednictvím modulu XML 
přenos. Pro synchronizaci s pokladními systémy, registrač-
ními kasami apod. je ale spíše výhodnější specifi cký formát 
DBF, který Money S5 podporuje i ve standardní verzi. XML 
komunikace probíhá dávkově – libovolné seznamy a řady 
informací jsou rozsekány do krátkých datových sekvencí, 
které jsou následně odeslány (např. přes internet, síť VPN 
či intranetem). V cílovém počítači proběhne kontrola, zda 
bylo doručeno všechno a nepoškozené, a informace je po-
skládána jako puzzle zpět do původní podoby. Objeví-li se 
někde chyba, stačí znovu dodat jen chybějící či narušený 
„dílek“. Tento proces zvyšuje jak bezpečnost, tak i rychlost 
systému – například při přerušení spojení není nutné zasí-
lat znovu celé, často velmi rozsáhlé soubory. 

Výhoda propojení s externími aplikacemi se plně pro-
jeví také všude tam, kde společnost používá pro zajištění 
části procesu vlastní aplikaci. Často je jednodušší a lev-
nější Money S5 synchronizovat s původní aplikací, než 
vyvíjet zcela nové moduly – zaměstnanci společnosti se 
nemusí učit ovládat nový program a také implementace 
proběhne výrazně rychleji.

Implementace: důležité 
informace v bodech
Individuální přístup

Věříme, že žádný klient není nevýznamný. CÍGLER 
SOFTWARE proto garantuje vstřícný a individuální pří-
stup ke každému uživateli Money S5, a to jak v rámci vzá-
jemné komunikace při úpravách a aktualizacích systému 
(se zohledněním právě vaší podoby řešení), tak i při pů-
vodním zavádění systému. Implementační studie je při-
pravená na míru stejně jako jednotlivé funkce, operace 
a nastavení programu. Na vaše implementační techniky 
se budete moci obrátit i za běhu systému.

„J. A. P.“ propojilo vlastní výrobní 
aplikaci s Money S5

Společnost „J. A. P.“ spol. s r. o. 
je významným výrobcem a distributorem 
schodišť všech typů, ocelových konstrukcí 
a posuvných systémů. K zajištění výroby 
dříve používala vlastní intranetovou aplikaci 
a oddělený ekonomický systém.

Situace se ale brzy stala neúnosnou – nehledě 
na to, že běžný ekonomický systém přestal 
postačovat potřebám rostoucí společnosti, ruční 
synchronizace dat začala zabírat neúměrně mnoho 
času. Zvolen byl ERP systém Money S5, který nabídl 
komplexní řešení celé situace a také robustnost 
a stabilitu systému i při současné práci všech 
25 uživatelů. Původní intranetová aplikace se 
stala plnohodnotnou součástí nového systému, 
data jsou automaticky sdílena a zdlouhavé ruční 
synchronizace se staly minulostí.

„Požadovali jsme komplexní vyřešení veškerých 
manažerských a ekonomických procesů a jejich plné 
propojení s naší intranetovou výrobní strukturou,“ 
potvrzuje nyní Petr Paksi, obchodní ředitel. 
A závěrem po úspěšné implementaci dodává: „Dnes 
jsme plně spokojeni. Díky Money S5 nyní zbude více 
času pro komunikaci s našimi klienty.“
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Sestavení ceny řešení
Uživatel Money S5 neplatí za funkce využívané kaž-

dým uživatelem zvlášť, jak tomu občas bývá zvykem 
u jiných produktů. Naopak, jednorázově si zvolí moduly 
a operace podporované Money S5 a počet současně pra-
cujících uživatelů, což dohromady určí výslednou část-
ku. Uživatelů zavedených v systému nicméně může být 
neomezené množství, pokud jich v jediný okamžik ne-
pracuje více, než kolik licencí společnost vlastní.

Délka implementace
Délka implementace se mění podle náročnosti řešení. 

Běžně platí, že u typických řešení může trvat předim-
plementační fáze (tedy sestavení implementační stu-
die, jednání s klientem, školení, předváděcí prezentace 
apod.) asi jeden měsíc, samotný systém je pak nasazen 
během jediného týdne (včetně importu stávajících dat) 
a vliv na omezení provozu je tak minimální. Vždy následu-
je podpora zkušebního i ostrého provozu. U složitějších 
implementací je možné dodat standardizovaný systém 
za obdobných podmínek a Money S5 je o moduly na míru 
doplněné až později, už za plného provozu.

Uživatelská podpora
Money S5 nemá žádnou standardní uživatelskou pod-

poru, její konkrétní podoba se vždy stanovuje v rámci 

implementační smlouvy. Může se pohybovat od e-mailové 
či telefonické podpory na dálku přes servisní zásahy pro-
střednictvím VPN až po pravidelné servisní kontroly přímo 
v místě instalace. 

Pravidelná aktualizace
Vývoj informačního systému Money S5 pokračuje stále 

dál, ať už při vývoji nových modulů, nebo při vylepšování 
funkcí stávajících. Samozřejmostí se tak stává pravidelná 
internetová aktualizace vašeho systému techniky CÍGLER 
SOFTWARE, která zahrnuje i legislativní změny a novinky. 
Uživatelům Money S5 je také určen pravidelný e-mailový 
servis i tištěné Money News S4/S5, informující o posled-
ních aktualitách.

Partnerská síť
Logicky je snazší, když prodejce i uživatel systému mají 

sídla blízko od sebe – usnadňuje to servisní zásahy i vzájem-
nou komunikaci. CÍGLER SOFTWARE proto disponuje part-
nerskou sítí, která zaručuje maximální komfort uživatelů 
v České i Slovenské republice. Každá naše partnerská spo-
lečnost je přísně certifi kovaná podle kvality dodávaných 
služeb a každý z implementačních techniků a programátorů 
Money S5 disponuje osobním certifi kátem s roční platností. 
Jejich seznam naleznete v závěru této knihy, nebo ve vždy 
aktuální podobně na www.money.cz/partneri.

Maloobchodní prodej
Money S5 je sice optimalizované pro přímý export 

pokladních dokladů, ale veškerý prodejní potenciál 

se plně rozvíjí až při propojení s pokladním systémem 

Prodejna SQL. Přestože jde o samostatně distribuova-

nou aplikaci, může být Prodejna SQL plně integrovaná 

do Money S5 jako jeden z jeho přirozených modulů. Celý 

informační systém se pak stává ideálním nástrojem 

vhodným pro správu malého butiku o jednom pokladním 

místě, stejně jako celé obchodní sítě.

Základní požadavky maloobchodního prodejce
Rychlý a výkonný pokladní systém, nabízející • 
dalekosáhlé možnosti prodeje.
Volitelné doplnění o hardwarové prvky (např. snímač • 
čárového kódu, peněžní zásuvka aj.).
Ergonomické řešení pokladního softwaru – • 
minimalizace doby nutné pro odbavení zákazníka, 
času na zaškolení prodavače a maximalizace komfortu 
pro všechny zúčastněné.
Plná synchronizace s informačním systémem • 
i synchronizace jednotlivých pokladen navzájem.
Integrované ERP řešení pro administrativu pokladní, • 
ekonomické i manažerské části systému.
Velká míra automatizace – import dat do pokladny • 
bez zásahu uživatele, synchronizace slevových 
hladin apod.

„Money S5 velmi zrychlilo vyřízení všech zakázek.“
Miloslav Klatovec, vedoucí prodejny BMK servis, s.r.o.

Příklad nasazení předem připravených oborových 

řešení Money S5

Oborová řešení Money S5
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Jediný dodavatel, nabízející současně všechny • 
služby na klíč – dodávku hardwaru, softwaru 
i dalších služeb.

Modul Prodejna SQL

Jak už bylo naznačeno, je Prodejna SQL plně samo-
statný pokladní software. Jeho jádro je tvořené vlastní 
databází, využívající stejně jako Money S5 Microsoft SQL 
Server 2005 a vlastní administrační rozhraní. Standard-
ně se Prodejna SQL dělí na prodejní a manažerskou sekci, 
do kterých se jednotliví uživatelé přihlašují na základě 
nastavených přístupových práv. Server Prodejny SQL je 
mimo Money S5 schopen synchronizace s většinou dal-
ších ekonomických a informačních systémů.

Money S5 nicméně obsahuje přímo modul s názvem 
Prodejna SQL, který integruje propojení s tímto pokladním 
systémem, nastavení vzájemné synchronizace a úrovně 
propojení. Vzniká tak z uživatelského pohledu jediné ře-
šení, využívající stejných skladových, cenových, adresá-
řových či jakýchkoliv jiných seznamů. Prodavač pak pra-
cuje s prodejním rozhraním na dotykovém displeji, kdežto 
správce sítě či manažer společnosti defi nuje veškerá na-
stavení přímo v prostředí Money S5.

 
Maximalizace výkonu

Pokladní sekce Prodejny SQL může fungovat na jakém-
koliv počítači, zpravidla však bývají využity specializo-
vané pokladní terminály. Ty jsou vybavené dotykovou 
obrazovkou, která výrazně zrychluje veškeré činnosti. 
Systém může využívat až 72 přímých PLU, počítá s plat-
bou různým způsobem (hotovost, bankovní převod, 
cenina, cizí měna aj.), s individuálními zákaznickými 
slevami, akcemi na jednotlivé produkty, vyhledáváním 
produktu podle názvu, čísla, rozměru apod. Samozřej-
mostí je doplnění o čtečku čárových kódů, která stan-
dardně slouží k určení zboží, ale lze využít i pro identifi -
kaci zákazníka apod. 

Linkovaná PLU – sloučené položky

V některých situacích je výhodné při prodeji sloučit 
více položek. Z účetních důvodů je vhodné rozdělit cenu 
za nápoj a zálohu na láhev, přestože „prodávané“ jsou 
vždy zároveň. S Prodejnou SQL to není problém. Tytéž 
láhve můžete „nalinkovat“ ke konkrétním nápojům a pro-
dávat je tak jako jediný produkt, přestože do účetnictví 
budou vstupovat odděleně.

Dva účty a mezisoučet

Prodej na pokladně nabízí maximální komfort nejen ob-
sluze, ale i zákazníkovi. Pokladní displej disponuje funkcí 
Hold, která umožní otevřít druhý účet a obsloužit tak další 

Money S5 řídí maloobchodní síť 
pekárenského obra PENAM, a.s. – Řešení 
maloobchodní sítě prodejen s Money S5 
a Prodejnou SQL

V říjnu 2007 vypsal pekárenský kolos 
PENAM, a.s., výběrové řízení na nový informační 
systém pro maloobchodní prodej ve svých 
62 prodejnách v České republice a na Slovensku. 
Vítězem se v silné konkurenci stal pokladní 
systém Prodejna SQL. Jednotlivé prodejny 
vzdáleně komunikují s informačním systémem 
Money S5, což umožňuje centrální správu všech 
prodejních míst v obou republikách. Money S5 
dodává veškeré potřebné sestavy a statistiky 
a připravuje optimalizovaná data pro výrobní 
procesy společnosti PENAM.

Hlavní přínosy systému

Jednoduchost ovládání a krátké• 
zaškolení obsluhy
Centrální řízení skladového hospodářství• 
Centrální řídicí systém prodeje• 
Stabilita systému• 
Možnost budoucího rozšíření o další prodejny• 
Otevřené řešení s návazností na MIS• 

Jak funguje systém dnes

„Náš původní záměr výsledné řešení dokonce 
předčilo,“ pochvaluje si dnes obchodní 
ředitel pro maloobchod společnosti PENAM, 
Ing. Radek Prokopec. „Během vytváření 
implementační studie a dokonce i v průběhu 
zavádění systému jsme stále objevovali nové 
možnosti, jak výsledný efekt zvýšit. S některými 
přišli i pracovníci CÍGLER SOFTWARE a ušetřili nám 
tak do budoucna starosti,“ dodává.

Výhody řešení s Prodejnou SQL a Money S5 jsou ve 
spolešnosti PENAM evidentní: nižší nadprodukce, 
větší přehled nad prodejem, stylová pokladní 
místa, přívětivý a uživatelsky orientovaný systém. 
Je tak nesporně jasné, že společnost PENAM, a.s., 
získala cenný nástroj pro optimalizaci a další rozvoj 
svých podnikových procesů.
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zákazníky, než se „rozúčtovaný“ zákazník rozmyslí nebo 
najde peněženku. Další příjemnou funkcí je Mezisoučet 
umožňující kombinovat platbu (např. šekem a hotovostí), 
zadat individuální slevu pro celý doklad apod.

Tréninkový režim a evidence operací

Většina prodejen využívá služeb brigádníků, kteří se 
systémem pracují jen po omezenou dobu. Kromě nespor-
ných výhod to s sebou přináší i některá negativa, a to jsou 
zejména stálé a vysoké nároky na zaškolování nové obslu-
hy. Jednoduché ovládání Prodejny SQL snižuje čas ke školení 
samo o sobě, ale kromě toho nabízí i tzv. tréninkový režim. 
Školený uživatel zdánlivě prodává úplně normálně – jediný 
rozdíl spočívá v tom, že veškeré doklady jsou při tisku zne-
hodnoceny a do databáze se neuloží žádné změny. V nor-
málním režimu jsou pro zpětnou kontrolu všechny operace 
se systémem ukládané, a to včetně konkrétního uživatele, 
který je provedl. Chybně prodané zboží je možné ihned re-
fundovat a znovu správně zavést do účetnictví.

Činnost off -line s okamžitým efektem

Jednotlivá prodejní místa z čistě uživatelského pohle-
du zpravidla pracují on-line. Aby ale nebyl server příliš 
zatěžován, je v každé pokladně uložená kopie komplet-
ních skladových dat. Všechny změny na serveru jsou pře-
nášeny do pokladen a zpět jsou importovány souhrnné 
údaje o ukončených prodejních operacích. Nicméně v pří-
padě výpadku připojení (např. přerušení internetového 
spojení apod.) jsou prodejní místa schopná práce bez 
komunikace se serverem, přičemž po jeho obnovení jsou 
pak zpětně synchronizovaná. Nemůže se tak stát, že by 
systém nebyl schopný prodeje.

Doporučené moduly
pro maloobchodní prodej

Prodejna SQL• 

Skladové hospodářství•  – Sklady, Ceníky, Objednávky.
Internetový obchod•  – JetWEB S5, případně
e-Shop konektor.

Velkoobchodní prodej
Velkoobchodní prodej se tradičně vyznačuje velkými 

požadavky na robustnost systému, vysoce kvalitní skla-
dové hospodářství a další logistické moduly, které tvoří 
páteř podniku. Pro manažera společnosti je nezbytné 
mít dvacet čtyři hodin denně přehled i o tom nejmenším 
zboží v každém ze skladů, o aktuálním obratu či rych-
losti prodeje. Velkoobchod ale není jen o řídících pro-
fesích. Velkých úspor je možné dosáhnout i na úrovni 
skladníků či závozníků, organizaci skladových přesunů 

či příkazů k nakládce. Money S5 se po všech stránkách 
osvědčilo u mnoha zákazníků jako ideální řešení velko-
obchodního prodeje. 

Nejčastější požadavky
velkoobchodního distributora

Robustní systém integrující velké množství• 
fi remních procesů.
Propracovaný systém přístupových práv.• 
Podpora vysokého počtu současně pracujících • 
vzdálených uživatelů.
Pokročilé skladové hospodářství s množstvím • 
volitelných funkcí.
Vysoká míra automatizace v rámci logistických modulů.• 
Mobilní přístup do systému nejen pro skladníky • 
a závozníky.
Stálé on-line připojení s okamžitým a globálním • 
efektem provedené operace.
Propojení s internetovým obchodem• 
či externími systémy.
Kvalitní řízení zákaznických vztahů a evidence • 
objednávek při vysokém počtu dodavatelů 
i odběratelů.
Návaznost na maloobchodní problematiku – • 
podnikové prodejny apod.

„Money S5 pro mne znamená dokonalý přehled 
o prodeji, stavu zásob a skladů, stejně jako odbytu 
jednotlivých produktů.“

Michaela Vysocká, společnost Aquamid s.r.o.
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MADEL CZ přenechal
řešení logistiky systému Money S5

MADEL CZ začal o implementaci informačního 
systému Money S5 uvažovat počátkem roku 
2008, kdy již bylo jasné, že podniku původní 
software nestačí. Přestože byl s ekonomickým 
systémem Money S3 spokojen, jednalo se pořád 
o „krabicové řešení“ a některé funkce byly 
mimo dosah jeho možností. Cílem implementace 
bylo integrovat veškeré logistické operace 
do jediného systému a následně je provázat 
s dalšími externími aplikacemi. Dnes již není 
problémem mobilní přístup do systému, 
administrace e-shopu začleněná do Money S5 
či správa všech devíti poboček a šesti skladů. 
Součástí řešení je i bezobslužný komunikační 
můstek standardu EDI, které propojil systémy 
MADEL CZ s obchodními řetězci (např. Makro 
a další). 

Money S5 znamenal vysoký přínos

pro společnost

Integrace všech fi remních procesů, zrychlení • 
informačního toku, pokročilé nastavení 
přístupových práv, podpora efektivního 
manažerského rozhodování.
Mobilní přístup do systému z PDA a některých • 
mobilních telefonů ve skladech i na obchodních 
cestách.
Automatizovaná bezobslužná komunikace • 
standardu EDI s obchodními řetězci na úrovni 
objednávek a faktur.
Automatizovaný internetový obchod jako • 
nativní součást řešení.
Jednoduchý prodej ve vzorkových obchodech • 
díky Prodejně SQL v transakčním režimu.
Elegantní export obalového výkaznictví • EKO-KOM.

Jádrem zvoleného řešení je databázový server 
Money S5, přes který se připojuje všech devět 
uživatelů v terminálovém režimu; díky vzdálené 
správě plochy tak nemusí mít nainstalovanou 
lokální verzi Money S5. Detailně propracovaný 
systém přístupových práv a zpětné kontroly 
zároveň umožňuje souběžnou práci ve všech devíti 
pobočkách nad stejnými daty, aniž by mohlo dojít 
k narušení konzistence informací či jejich zneužití 
neoprávněným přístupem. 

MADEL CZ expeduje značnou část zboží 
do velkých obchodních řetězců, zejména 
do obchodů MAKRO. V minulosti fi rmu zatěžovala 
poměrně složitá ruční evidence objednávek 
a zasílání požadovaného zboží. Proto byl 
vytvořen speciální modul EDI komunikace,
který přímo propojil Money S5 s podnikovými 
systémy obchodních řetězců. Vzájemná 
komunikace je obousměrná a objednávky 
i faktury jsou vyměňovány automaticky.
Starostí lidského personálu společnosti 
MADEL CZ tak zůstává už jen naložení a doprava 
systémem označeného zboží. 

A konečně modul Mobile S5 znamenal 
výrazné zefektivnění práce. S velkým úspěchem 
je dnes používán při obchodních cestách 
a zejména při rozvážce zboží. Prostřednictvím 
Sumarizace Mobile S5 je na přenosné tiskárně 
vytištěn seznam zboží k naložení na základě 
nevyřízených objednávek, což značně zrychlí 
každou nakládku. 

Money S5 bylo také propojeno s vlastním 
zákaznickým e-shopem, do kterého jsou 
exportovány údaje o dostupném zboží, stavu 
skladů či ceně a zpátky jsou zasílány informace 
o prodeji v podobě nevyřízených objednávek.
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Okamžitý efekt činnosti

Díky využití jediného databázového serveru se veškeré 
operace provedené v Money S5 s okamžitou platností pro-
mítnou do celého systému. Zároveň je zaručeno, že nebu-
dou ve stejném okamžiku provedeny navzájem se vylučují-
cí akce. Například není možné, aby dva uživatelé zároveň 
uložili různé verze téhož dokladu.

Vzdálený přístup

K databázovému serveru a tedy i Money S5 není nut-
né se připojovat pouze přes intranetovou síť wifi . Infor-
mační systém přirozeně počítá s přístupem přes VPN, 
GPRS a internet, díky čemuž s Money S5 může pracovat 
každý, kdo má vytvořený uživatelský účet. Dokonce 
není nutná ani lokální instalace, na PC lze zvolit práci 
v terminálovém režimu prostřednictvím tzv. vzdálené 
správy plochy, jedné ze standardní součásti Windows. 
V případě mobilního přístupu je nutné mít v PDA klient-
skou instanci programu Mobile S5.

Přístupová práva

Díky strukturaci přístupových rolí je možné předem de-
fi novat oprávnění pro skladníka, ekonoma, personalistu 
a další zaměstnance společnosti. Následně jsou tyto role 
přidělované konkrétním uživatelům. Tato funkce je vzhle-
dem k vysokému počtu zaměstnanců ve velkoobchodní 
společnosti prakticky nezbytná.

Maximální míra automatizace

Díky XML transferu a moderním technologiím je možné 
v rámci implementace Money S5 dodat veškeré automa-
tické funkce, které si budoucí uživatel přeje. Samozřej-
mostí je třeba export objednávek do modulu Fakturace, 
synchronizace ale mohou být výrazně rozsáhlejší a zahr-
novat i externí aplikace (příkladem může být modul EDI 
komunikace, který slouží jako komunikační můstek vůči 
velkým obchodním řetězcům). 

Zákaznické vztahy

Řízení zákaznických vztahů je zahrnuto přímo
v Money S5 v rámci modulů CRM a Adresář. Pro většinu 
běžných úkonů velkoobchodním prodejcům naprosto 
postačuje díky možnostem základního řízení kalendáře, 
vedení databáze důležitých smluv, preferencí zákazní-
ků a jejich potřeb, či podpoře jednoduchých marketin-
gových akcí, jako jsou hromadné e-maily generované na 
základě různých fi ltrů aj. V případě rozsáhlejších nároků 
je připraven Microsoft CRM konektor, který elegantně za-
hrne toto profesionální řízení zákaznických vztahů pří-
mo do systému Money S5 a vytvoří z nich jediný celek.

Doporučené moduly a funkce
pro velkoobchodní prodej

Sklady a logistika•  – Pokročilá evidence šarží
a EDI komunikace.
Výkaznictví•  – Výkazy EKO-KOM,
Intrastat a Elektroodpady Retela.
Internetový obchod•  – JetWEB S5,
případně e-Shop konektor.
Mobilní přístup do systému•  – Mobile S5
a Sumarizace Mobile S5.
Distribuce zboží•  – Poštmistr.

Výroba
Money S5 nabízí komplexní řešení i pro společnosti, 

jejichž hlavní nebo důležitou činností je výroba. Páteří 
takového systému se pak stávají výrobní moduly, které 
řeší evidenci veškerých výrobních postupů, chrání je před 
neoprávněným přístupem či manipulací a které zajišťují 
aplikaci konkrétních postupů a skladovou logistiku výro-

Implementace proběhla úspěšně

„Výrazně se zjednodušila administrace systému 
a zrychlila se tak i výměna dat,“ ocenil řešení Pavel 
Roubalík, jednatel společnosti. „Nepraktické 
synchronizace úplně odpadly. Dříve jsme museli složitě 
převádět data mezi jednotlivými systémy a pobočkami. 
Dnes je vše přístupné komplexně a současně, v každém 
okamžiku mám tak o své fi rmě absolutní přehled, 
a já i moji zaměstnanci jsme plně spokojeni.“
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by. Samozřejmostí je dnes také propojení přímo s intra-
netovou výrobní aplikací, nebo synchronizace s ovladači 
moderních výrobních strojů.

Hlavní potřeby výrobní společnosti
Evidence výrobních postupů a jejich distribuce • 
v podobě výrobních příkazů.
Evidence množství materiálu a jeho účetní• 
přeměna ve výsledný produkt.
Řízení spotřeby materiálu a plánování• 
jeho objednávek.
Ochrana výrobních postupů chráněných vzorem.• 
Databáze výrobních požadavků ve formě• 
objednávek, jejich převod na výrobní příkazy.

Vysoká míra přizpůsobení výrobních modulů

Výrobní průmysl je z hlediska informačních systé-
mů specifi ckým odvětvím. Zatímco například obchod 
se prakticky vzato vždy řídí logikou „nakup, skladuj 
a prodej“ a ERP řešení se zabývá už jen logistikou sklou-
bení jednotlivých fází, výrobní společnosti jsou vždy 
specifi ckým případem. Zcela jiné jsou nároky chemic-
kého závodu, který mísí utajované chemikálie, oproti 
montovně elektroniky, která s trochou nadsázky pouze 
skládá dohromady pět různých typů součástek. Na infor-
mační systém jsou tedy kladeny velké nároky z hlediska 
individuálního přizpůsobení potřebám uživatele. Mo-
ney S5 proto nabízí možnost vytvoření jakéhokoliv typu 
dokladu či specifi ckých funkcí v rámci implementace 
a individuální přístup ke každému uživateli.

Skladová evidence surovin a výrobků

Hrubá návaznost výrobních procesů nicméně sestává 
z typických fází: nákup surovin, jejich skladování, vý-
roba produktu ze surovin, skladování produktu, expe-
dice. Klíčovým okamžikem je právě moment „přeměny“ 
surovin ve výrobek a současně odpis surovin ze skladu 
a naskladnění výsledného produktu. To často probíhá 
i vícefázově a právě v tomto ohledu je možné celý pro-
ces automatizovat. Protože Money S5 eviduje výrobní 
postupy, není problém jediným stiskem tlačítka na klá-
vesnici současně vygenerovat výrobní doklad (příkaz), 
odečíst ze skladu potřebný počet surovin a naskladnit 
nové zboží.

Přístupová práva a šifrované výrobní postupy

V chemickém, farmaceutickém či potravinářském prů-
myslu jsou často vyráběny produkty, jejichž přesné slože-
ní neznají ani zaměstnanci pracující přímo „u výrobního 
pásu“. Konkrétní člověk ale občas vyrábí více typů zboží, 
a tedy užívá i různých výrobních postupů. Není nic jedno-
duššího, než jednotlivé složky označit kódovým symbo-
lem. Zaměstnanec pak dostane výrobní příkaz, na kterém 
stojí např. „70 gramů složky A a 32 gramů složky B“. Do sa-
motné výrobní databáze se pak dostanou jen oprávněné 
osoby. Používaný Microsoft SQL Server 2005 zaručuje vy-
sokou bezpečnost dat – možnost jeho ohrožení zvenku je 
minimalizovaná a hlavním nebezpečím se tak stává selhá-
ní lidského faktoru v podobě úniku přístupových hesel.

Doporučené moduly a funkce
pro výrobní procesy

Samotné řešení výroby•  – balík modulů souhrnně 
označený jako Výroba, CSWAutomatic (zajištění 
automatických postupů).
Skladové hospodářství•  – Sklady, Ceníky, Objednávky.
Výkazové moduly•  – Výkaz ADR, Intrastat,
Obaly EKO-KOM, Elektroodpady Retela a další.

Účetní společnost
Mnoho fi rem si dnes dokáže spočítat, že je pro ně vý-

hodnější využít pro vedení svých účetních či personál-

ních agend služeb specialistů. Mají tak zaručené včasné 

a bezchybné podání daňových přiznání i bezproblémové 

vedení mezd. Požadavky účetních společností a daňo-

vých či auditorských kanceláří na informační systém 

jsou však silně specifi cké, stejně jako samotný způsob 

využívání programu. Informační systém Money S5 proto 

disponuje řadou nadstandardních funkcí, zaměřených 

právě na práci profesionálních ekonomů. Řešení do-

poručuje ostatně i německé sdružení DATEV eG, které 

sdružuje na 40 000 daňových poradců, auditorů a jejich 

kanceláří a nabízí jej v České republice všem účetním 

profesionálům. 

Základní požadavky účetní společnosti
Profesionální funkce pro vedení mezd,personalistiky, • 
pro účetní závěrky a různé typy výkazů.

„Money S5 výrazně zrychlilo vkládání dokladů, 
zpracování a tisk účetních sestav.“

Ing. Tomáš Tehlár,
ředitel společnosti GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o.

„Money S5 komplexně vyřešilo manažerské a eko-
nomické procesy a plně je propojilo s naší intraneto-
vou výrobní strukturou.“

Petr Paksi,obchodní ředitel
společnosti „J. A. P.“ spol. s r. o.
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Spolehlivý a stabilní systém, maximální bezpečnost • 
a prevence ztráty dat.
Vysoká výkonnost a rychlost systému• 
ve vyhledávání, i při složitých exportech.
Snadný přechod mezi jednotlivými agendami• 
za běhu systému.
Přirozený import „surových dat“ od zákazníka• 
přes internet.
Současná práce více účetních v jedné agendě.• 
Rychlá reakce systému na změny legislativy,• 
reporting změn, uživatelská podpora.
Vysoce komfortní uživatelské prostředí,• 
které neunaví pracovníka ani při celodenní práci.

Synchronizace dat se zákazníkem

Jednoduchý přenos dat od zákazníka a zpět je základ-
ním předpokladem činnosti moderní účetní společnosti. 
Money S5 v tomto ohledu nabízí několik možností. Nejpo-
užívanějším je přenos dat prostřednictvím XML exportu 
a importu, kdy je dlouhý seznam „rozsekaný“ do krátkých 
dávek, které jsou odděleně odeslány po internetu. V počí-
tači příjemce se potom informace opět poskládají do kom-

paktního celku. Pokud dojde ke ztrátě či poškození jedné 
dávky, přerušení signálu a podobně, nic se neděje – sys-
tém chybu ihned objeví a pošle příslušné informace znovu 
po obnovení spojení.

V případě použití kompatibilního softwaru na straně 
zákazníka je možné připojit se k jeho datům prostřednic-
tvím sítě VPN prakticky odkudkoliv, což minimalizuje ná-
roky na synchronizaci prakticky na nulovou dobu. 

Vnitřní bezpečnost dat

Money S5 disponuje možností rozsáhlé defi nice přístu-
pových práv do systému. Jednotlivým účetním je tak mož-
né přidělovat „jejich vlastní agendy“, do kterých nebude 
mít přístup nikdo jiný, nebo určit, s kterými daty v agen-
dě budou moci nakládat. Tento systém lze tedy využít 
i k ochraně osobních dat zaměstnanců klientských fi rem 
a k mnoha dalším účelům.

Zároveň jsou veškeré operace se systémem monitoro-
vány a ukládány, včetně jména uživatele. Tak je umožně-

I.J.K. Consulting využívá
pokročilých služeb Money S5

Hlavní činností 
účetní společnosti 
I.J.K. Consulting, s.r.o., 
je dodavatelské vedení účetnictví od prvotní fáze, 
tj. od převzetí dokladů, přes jejich zpracování 
v průběhu daňového období, až po uzavírání 
účetního roku a vypracování daňových přiznání. 
Samozřejmostí je také návaznost na problematiku 
zpracování komplexní mzdové agendy pro malé 
i velké organizace, ekonomické poradenství či 
vypracování podkladů pro podnikatelské úvěry 
a optimalizace účetnictví fi rmám v rámci mantinelů, 
které stanovují daňové zákony.

Konkrétní podoba řešení

Největší důraz byl kladen především 
na robustnost systému, který by umožnil 
bezproblémové vedení velkého počtu agend 
(40 a více), dále spolehlivost systému a tedy 
i odpovídající výkon při zpracování značného 
množství dat. Money S5 dnes funguje 
v terminálovém režimu s podporou vzdáleného 
přístupu čtyř uživatelů na vysoce výkonném stroji.

Největší přínos nového systému

Bezproblémové vedení více než 40 agend • 
různým zákazníkům.
Terminálový režim přístupu s vysokým • 
zabezpečením.
Maximální výkon i při přihlášení• 
více uživatelů současně.
Maximální výkon i při zpracování náročných • 
účetních sestav.
Existence dostatečné rezervy pro další • 
rozšiřování systému i počtu zákazníků. 

Spokojenost se systémem je maximální

„Implementace Money S5 naplnila veškeré naše 
požadavky na nový systém. Konkrétně se podařilo 
výrazně zvýšit rychlost práce se systémem, a to i při 
plném zatížení systému při práci všech uživatelů 
současně. Oceňuji rovněž celkovou uživatelskou 
přívětivost a přehlednost Money S5, díky které 
se podařilo přejít na nový systém velmi rychle 
a s minimálními nároky na zaškolení obsluhy. 
V konečném důsledku pak rychlý a bezproblémový 
přechod na nový ekonomický informační systém 
Money S5 zvýšil naši konkurenceschopnost 
a umožnil nám plánovat další expanzi objemu služeb 
poskytovaných našim klientům.“

Jiří Kousal, majitel spol. I.J.K. Consulting, s.r.o.
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na zpětná kontrola a případné dohledávání chyb zaměst-
nanců. Při jakékoliv chybě jsou navíc k dispozici vyškolení 
techničtí profesionálové z řad CÍGLER SOFTWARE, schopní 
provést odborný zásah a obnovu dat. 

Vlastní proměnné

Profesionální účetní má zpravidla silně individuální po-
žadavky na podobu konkrétních seznamů a proměnných. 
Proto Money S5 umožňuje jejich defi nici stejně, jako vytvá-
ření uživatelských sloupců. Jejich zobrazení a pořadí je libo-
volné a systém si při spuštění pamatuje poslední podobu. 

Oddělené agendy a uživatelská práva

Na jediném serveru Money S5 je možné spravovat libo-
volné množství databází – záleží pouze na kvalitě hard-
warového vybavení a na licenčních podmínkách. Agendy 
jsou plně oddělené, takže změna v jedné z nich se žádným 
způsobem nemůže projevit v agendě jiné (není-li nasta-
veno například automatické přebírání dokladů mezi part-
nerskými společnostmi).

Každý uživatel může přistupovat vždy pouze k těm 
agendám, které má povolené uživatelskými rolemi, jejichž 
je členem. Jednotliví zaměstnanci účetní společnosti tak 
mohou editovat pouze agendy přidělených fi rem a to jen 
v rámci těch modulů, ke kterým mají potřebné kompe-
tence. Z principu práce je také nutné, aby se uživatelé 
mohli rychle přepínat mezi jednotlivými agendami, což 
Money S5 umožňuje prostřednictvím pouhých pár kroků  
na hlavním panelu nástrojů. V případě zahraničních spo-
lečností lze rychle přepínat i jazykové rozhraní systému.

Nabídka specializovaných účetních modulů

Target S5

Target S5 je nástroj pro komplexní podporu adminis-
trace organizačních, personálních a mzdových agend 

podniků libovolné velikost. Jeho personální složky jsou 
určené k řízení jakosti podle norem ISO 9000. Mzdová 
část systému je orientovaná na maximální racionalizaci 
pořizování měsíčních dat a úsporu „ruční práce“ mzdové 
účtárny – tato část programu automaticky řeší většinu 
daňových a ostatních legislativně-právních úloh.

Datev Balance

Datev Balance je profesionální účetní modul, který řeší 
výkaznictví podle mezinárodních účetních standardů. 
Usnadňuje jinak komplikované závěrkové operace a se-
stavení účetních výkazů včetně cash fl ow podle české, 
slovenské a německé legislativy, a také podle IFRS stan-
dardů pro různé podnikatelské subjekty. Podporuje mož-
nost propojení výstupních sestav s programem TaxEdit S5 
pro správu daňových formulářů nebo export do programů 
Microsoft Word a Excel.

TaxEdit S5

TaxEDIT S5 pro komfortní výkaznictví zjednoduší 
a urychlí jinak náročnou práci ekonoma. Jedná se o pro-
fesionální software, určený pro snadné a rychlé sesta-
vení velkého množství daňových přiznání v prostředí 
originálních formulářů s přímým přístupem k nápovědě 
a podrobnému helpu. TaxEdit S5 je mimo jiné vybaven 
kontrolním systémem, takže jakékoliv chybné vyplnění 
vzhledem k platné legislativě je u jednotlivých řádků 
signalizováno upozorněním nebo zablokováním chyb-
ného vstupu. TaxEdit S5 umožňuje meziroční převod ná-
vazných údajů s automatickou úpravou a aktualizací. 

Další moduly:

Majetek•  – a zejména Porovnání odpisů majetku, které 
v neuvěřitelně krátkém čase zhodnotí nejvýhodnější 
způsob odpisu.
Účetní moduly•  – Fakturace, Sklady a ceníky, Aktivní 
saldo, Daňový kalendář a mnoho dalších.



Poskládáme
Money S5 pro každého

Money S5 je určené společnostem z mnoha různých odvětví obchodu, výroby, služeb 
i neziskových organizací. Mezi spokojené uživatele patří malé i velké společnosti, typičtí 
představitelé své branže i zcela specifi cké podniky. Pro každého z nich jsme Money S5 
poskládali tak, aby výsledkem byl ten nejlepší možný nástroj pro fi remní růst.

Velkoobchod

Chemická výroba

Účetnictví

Živočišná výroba

Strojírenská výroba
Prodej na internetu

IT, elektronika,
elektrotechnika

Servis

Energetika

Zemědělství a lesnictví

Maloobchod

Stavebnictví

Optická výroba

PR agentury

Potravinářství

Výroba drobného zboží



Dosažení smělých cílů 

s informačním systémem Money S5
S5 je nejrychlejší a nejvýkonnější ERP podnikový informační systém z řady Money. MS SQL Server 2005/2008, 
špičkové technologie, maximální zabezpečení dat, dokonalé uživatelské prostředí a nadstandardní 
otevřenost zaručují okamžitý přístup ke klíčovým informacím a jejich rychlé zpracování. Mezi zákazníky 
je oblíbený zejména díky velkému rozsahu funkcí a rychlé implementaci. Vítěz Microsoft Awards 2007 
a držitel řady titulů IT Produkt roku.

www.money.cz
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Seznam partnerů

Implementaci systému Money S5 provádějí následující pobočky a partneři 
CÍGLER SOFTWARE. Aktuální seznam i s jejich referencemi naleznete
na www.money.cz/partneri.

BRNO
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Rostislavovo náměstí 2936/12
612 00 Brno-Královo Pole
Česká republika
tel.: +420 549 522 511
e-mail: info@money.cz
web: www.money.cz

BRNO
DATEV.cz s.r.o.
Veveří 456/9
602 00 Brno-střed
Česká republika
tel.: +420 541 428 911
e-mail: datev@datev.cz
web: www.datev.cz

PLZEŇ
CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o.
Lochotínská 442/11
301 00 Plzeň 1
Česká republika
tel.: +420 377 222 001
e-mail: plzen@money.cz
web: www.money.cz 

PLZEŇ
MK SOLUTIONS s.r.o.
Lochotínská 442/11
301 00 Plzeň 1
Česká republika
tel.: +420 123 456 789
e-mail: podpora@mksolutions.cz
web: www.mksolutions.cz

PRAHA
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Novodvorská 1010/14
142 01 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 244 001 288
e-mail: obchod@money.cz
web: www.money.cz

PRAHA
Ing. Jarmil Kuncek
Koněvova 90
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: +420 222 583 091, +420 603 154 306
e-mail: jkuncek@moneyhelp.cz
web: www.moneyhelp.cz

PRAHA
JetSoft s.r.o.
Záběhlická 3156/65
106 00 Praha 10
Česká republika
tel.: +420 272 763 663
e-mail: info@jetsoft.cz
web: www.jetsoft.cz

PŘEROV
KARAT Software a.s.
Dluhonská 1350/43
750 02 Přerov
Česká republika
tel.: +420 581 737 111
e-mail: info@karatsoftware.com
web: www.karatsoftware.com

SVITAVY
KAŠPAR spol. s r.o.
Milady Horákové 357/4
568 02 Svitavy
Česká republika
tel.: +420 461 534 616
e-mail: svitavy@money.cz
web: www.kaspar.cz

TŘEBÍČ
K - system.CZ s.r.o.
U Kuchyňky 180/2
674 01 Třebíč
Česká republika
tel.: +420 568 841 142
e-mail: trebic@money.cz
web: www.k-system.cz

BRATISLAVA
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Račianská 66
831 02 Bratislava
Slovensko
tel.: +421 02-49 21 23 23
e-mail: info@money.sk
web: www.ciglersw.sk

PREŠOV
CÍGLER SOFTWARE, a.s.
Kpt. Nálepku 5
080 01 Prešov
Česká republika
tel.: +421 051-77 32 908
e-mail: presov@money.sk
web: www.ciglersw.sk

IMPLEMENTAČNÍ PARTNER
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