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Vítejte ve světě BMD!
S BMD neustále držíte krok s dobou, naše integrované
softwarové řešení nabízí pro Vaši společnost tu nejlepší
podporu. Inovace, znalost odvětví a profesionalita jsou
přednosti, které charakterizují řešení BMD již více než 30 let.
Více než 20 000 společností v Rakousku a sousedních
státech důvěřuje BMD. Mezinárodně působící koncerny
využívají vícejazyčnost programu. Vývojový tým
systémových a aplikačních programátorů se stará o
neustálé další zdokonalování.

Srdečně Vás vítáme ve světě BMD

Celkem 150 pracovníků BMD v oblasti seminářů, školení a
supportu zaručuje, že vždy dostanete informace a podporu,
jaké očekáváte.
We make business easy – tato hlavní zásada je v BMD
skutečně realizována, především jako organizační podpora
a stálá péče o zákazníky. Dovolte nám, abychom byli Vaším
dlouholetým a spolehlivým partnerem, který se postará o
další rozvoj a technologická zlepšení. BMD Vám garantuje
včasné přizpůsobení programu novým zákonným změnám a
poskytne Vám pomoc při optimalizaci Vašeho IT systému.

Proč právě
BMD Business Software?

Náskok díky
inovativní technice

+ Praktické nástroje přizpůsobené Vašim

+ „Vše v jedné ruce“ - BMDACCOUNT je spolu s

individuálním přáním a požadavkům.
+ Detailní analýza před zakoupením s jistotou určí,

co potřebujete.
postarají o rychlé zavedení a uvedení do užívání
ve Vaší společnosti.
+ Hotline BMD je Vám v pracovní době stále k

dispozici.
+ Online Update System – průběžné aktualizace

zaručují přizpůsobení aktuální legislativní situaci
Vaší země.
Spokojenost zákazníků byla potvrzena
nezávislými studiemi.

+ Pro nové uživatele a pro optimalizaci nákladů

nabízíme jako cenově výhodnou alternativu k
nákupu pronájem a leasing.
+ Nejmodernější technologie garantují bezpečnost

dat a flexibilitu.

+ „Proměnlivost” od jednoho pracoviště až po

několik stovek uživatelů

+ Naši odborníci a certifikovaní školitelé se

+

BMDCOMMERCE a BMDCRM komplexním
řešením pro všechny úseky podniku

+ Podpora nejaktuálnějších verzí databází

Microsoft SQL a Oracle
+ Plná podpora nejnovějších operačních systémů

Microsoft. Podrobnosti najdete na domovské
stránce www.bmd.at.
+ Internetová platforma BMD.com nabízí veškeré
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BMD – Výhody pro Vás!

4

BMD ACCOUNT - kompletní řešení
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Účetnictví
Finanční účetnictví
se správou otevřených položek a upomínkami
Cizí měna
Kontrola přijatých faktur
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Platební styk
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Controlling
Rozpočet
Finanční plán
Plánovaná bilance
Reporting
Konsolidace
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BMD CRM
BMD Organizer
Archív - BMD DOCS
BMD Standardní dopis
BMD Call Interface

16

BMD Projekt
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BMD Web
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BMD Online
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BMD a Váš daňový poradce
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Fakturace jednoduše
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Rozhraní pro další systémy
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Nástroje BMD
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Nákladové účetnictví
Časová evidence
Evidence výkonů
Rozdělení nákladů pro nákladové účetnictví
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BMD Lidské zdroje
Správa informací o uchazečích
Vzdělávání a další vzdělávání
Navigátor zaměstnanců
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Investiční účetnictví
Bilance a výkaznictví
Analyzér
Navigátor zpráv
Oborové srovnán
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BMD Akademie
Školení partnerů
BMD Semináře
BMD Hotline
Updaty
Firemní kontrola
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BMD Technik

23

služby přes Internet
+ Nabídka ASP řešení - nejmodernější IT

infrastruktura, údržba a aktualizace s využitím
BMD Technik
+ Objektově orientovaný design
+ Vysoce kvalifikovaní pracovníci ve všech

oblastech, jako vizualizace, firewall, servery a
mnoho dalších
+ Microsoft Gold Partner, HP Preferred Partner,

Checkpoint Partner

www.bmd.com
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Zkušenost a know - how
S BMD získáte jistotu nasazení systému, který byl
certifikován podle zásad řádného vedení
účetnictví.
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

40-letá zkušenost
Integrovaný software
Certifikace ISO-9001 od roku 1996
Jednotné vedení uživatele programem
Přímá nápověda a on-line dokumentace
Menu individuálně nastavitelné pro uživatele
Struktura Exploreru
Integrace do produktů Microsoftu (Word,
Excel)
Obsluhovatelnost prostřednictvím Internetu
Zadání uživatelských oprávnění specificky dle
programu a klienta
Vyhodnocení v průřezu (a to až k jednotlivým
zápisům)
Kontrola správnosti
Funkce importu a exportu (ASCII, CSV, HTML…)

Flexibilita a individuálnost
Podstatnou vlastností systému BMD je možnost
flexibilně vytvářet všechny zadávací masky.
Veškeré procesy budou optimálně přizpůsobeny
Vašim požadavkům. Zvláštní důraz je kladen na
optimalizaci činností při vkládání dat, aby byla
dosažena co nejvyšší efektivita v citlivé oblasti
hromadného zpracování dat.
Individuálnost ve vyhodnoceních je umožněna
díky volně definovatelným formulářům.
Při tvorbě sestav Vám pomůže generátor sestav,
který kmenová data a data transakcí zobrazí
setříděná a filtrovaná podle Vašich přání. Všechna
vyhodnocení můžete také exportovat (např. do MS
Excelu, MS Wordu…) a okamžitě je v libovolném
formátu (rtf, pdf, pcl, html) odeslat (e-mailem,
faxem atd.).
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BMDACCOUNT
Kompletní řešení
BMDACCOUNT Vám nabízí vše, co potřebujete pro
dokonalé vedení účetnictví.
Profitujte z mimořádných doplňujících funkcí spojených s
účtováním: rozdělení výdajů – stavební práce - zálohové
faktury – automatické zaúčtování bankovních výpisů a
mnohé další. Navíc zjednodušíme Váš business mnoha
praktickými funkcemi pro všechny oblasti, od administrace
obchodu až po detailní manažerské informace, a to jak u
malého podnikatele, tak ve velkém průmyslovém podniku.

Kontrola přijatých faktur
Kontrola přijatých faktur je spojena se zaevidováním všech
účetních dat došlé faktury, kdy následuje přiřazení jednomu
nebo více pracovníkům, zadání dalších kontrolních bodů,
automatický návrh předkontace (s rozdělením na nákladová
e

střediska) a mnoho dalších možností. Kdykoli zjistíte stav
kontroly, fakturu schválíte – s automatickým kontováním a
zaúčtováním. Ve spojení s BMDCOMMERCE přináší
praktickou dodatečnou funkci: křížové odsouhlasení s
objednávkami a dodacími listy.

Účetnictví

BMD - Výhody pro Vás!

Integrované řešení pro informační systém podniku

Účetnictví
Finanční účetnictví se správou
otevřených položek a upomínkami
Finanční účetnictví BMD je vyspělý uživatelsky přátelský
software, který byl vytvořen na základě každodenních
požadavků účtování. Významnou předností BMD
Finančního účetnictví je především rychlé evidování
účetních operací s mnoha logickými kontrolami a
rozmanitými praktickými funkcemi:
+ Účtovací obrazovka nastavitelná pro druh dokladu
+ Je možné paralelní zpracování stejného zápisu
+ Přednastavený účetní rozvrh se všemi potřebnými
vyhodnoceními (přehledy zůstatků, cash flow, rozvaha,
podniková vyhodnocení, ...)
+ Automatické účtování opakujících se účetních operací
+ Rychlé zadávání pomocí textu (nájem, energie,…)
+ Mezideník s možností oprav a mazání
+ Kontrola záporného zůstatku pokladny
+ Přenesení daňové povinnosti (stavební práce)
+ Rozdělení nákladů
+ Sestavy k rozhodnému dni (otevřené položky)
+ Integrované upomínky s možností volné tvorby textů
upomínek v libovolném jazyce
+ Obsluha přes Internet
+ Automatizované vytváření sestav
+ Integrovaná evidence majetku
+ Náhled až na jednotlivý doklad přes BMDDOCS

Účtování

Kontrola přijatých faktur

Cizí měna
Pokud si přejete mít účetní zápisy a účty vedené v domácí i v
cizí měně, pak rozšiřte Vaše účetnictví o modul BMD Cizí
měna a využijte tyto výhody:
Automatická správa peněžních, prodejních a středních
kurzů přes telebanking, automatické zaúčtování kurzových
rozdílů, přepočet hodnoty cizí měny k určitému dni atd.
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Platební styk

Controlling

Platební styk s dodavateli
+ Vytvoření návrhů platebních příkazů pro
dodavatele
+ Kontrola platebních podmínek
+ Automatické nebo manuální schválení návrhů
plateb
+ Manuální změny (skonto, částka, blokace, text, atd.)
+ Automatické zaúčtování a spárování položek
+ Nastavení pro více bank a platebních možností
(telebanking, šek, směnka adt.)
+ Úhrady tuzemské i zahraniční
Platební styk se zákazníky
+ Vytvoření návrhů pro inkaso plateb

+ Zohlednění skont (podle data anebo vždy)
+ Volitelně tisk dokladu vrubopisu anebo
+ inkaso prostřednictvím elektronického
bankovnictví
+ Automatické zaúčtování
Automatické zaúčtování výpisu bankovního účtu
Bankovní výpisy, které Vám banka poskytuje
elektronicky, jsou automaticky zaúčtovány a položky
spárovány (pokud jsou uvedeni zákazníci popř. čísla
faktur). Inteligentní interface rozpozná již při druhém
zaúčtování u položky stejného typu, kam a jak ji
zaúčtovat. Výhoda pro Vás: opakující se položky jako
např. splátky nebo poplatky stačí jen jednou přiřadit k
číslu účtu a následně jsou pak účtovány automaticky
na uložené účty.

S modulem BMD Controlling máte k dispozici
plánovací nástroj, díky němuž máte budoucnost
Vašeho podnikání pevně v rukou.
Na základě Vašeho rozpočtu výkonů (plánu zisku)
bude automaticky zobrazen finanční plán se
skutečnými toky plateb a zároveň periodicky zjišťován
stav kontokorentu. Díky perfektní souhře rozpočtu a
finančního plánu Vám automaticky vyjde plánovaná
bilance! Podporovány jsou veškeré plánovací procesy
a činnosti jako plánování osobních nákladů, investic,
splátek, výrobků a mnoho dalších!

Vyhodnocení podnikové ekonomiky
Vyhodnocení podnikové ekonomiky Vám umožňuje
řešit individuální, časté dotazy:
+ Krátkodobý výsledek hospodaření
+ Měsíční výsledovka s plánovanými a skutečnými
hodnotami
+ Extrapolace ročního výsledku hospodaření
+ Zobrazení 12 období
+ Krátkodobý finanční report se zobrazením původu
a použití prostředků
+ Krátkodobý finanční plán s volným zadáním
období
+ Střednědobé srovnání s jedním až třemi

předešlými roky
+ Zobrazení libovolných ukazatelů

Controlling

Platební styk
S modulem BMD Platební styk Vám dodáme rozhraní
pro napojení na Vaši banku.

K mnoha přednostem patří také konsolidace více
účetnictví nebo možnost rozdělení účetnictví na více
poboček.

Rozpočet
+ Plánování podle libovolného členění na základě
skutečných hodnot nebo rozpočtu předešlého
roku
+ Sestavení rozpočtu na úrovni členění nebo účtů,
na úrovni měsíců nebo roku
+ Přenos do Excelu
+ Automatické generování položek rozpočtu
pomocí variabilních vzorců
+ Alikvotní rozdělení podle skutečných hodnot nebo
hodnot předchozího roku
+ Průběžné srovnávání plánu a skutečnosti
+ Víceletý rozpočet
+ Volné konfigurování tisku pro všechny varianty
+ Rychlý náhled detailu na obrazovce
+ Plán investic, plán splátek, plán personálních
nákladů, leasingový plán, plán výrobků, atd.
+ Rozpočetnictví
+ Zůstatkový rozpočet

Návrh příkazu k úhradě

„BMD Account nabízí pro každou firmu
množství individuálních možností a tím
velmi efektivní firemní řešení!“
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Finanční plán

+
+
+
+
+
+
+

Veškerá vyhodnocení můžete tisknout, prohlížet na
obrazovce, přenášet do Excelu nebo odesílat mailem.
Kromě toho máte k dispozici rozsáhlé možnosti reportingu:

Plánovaná bilance
Vytvoření plánované bilance na základě finančního plánu,
a to detailně i kumulovaně. Zobrazení plánované bilance s
počátečním stavem a plánovaným konečným stavem,
stejně jako získání a použití prostředků.

Systém reportingu
S BMD Systémem reportingu máte možnost sestavovat
měsíční, čtvrtletní a roční zprávy. Přitom mohou být podle
potřeby vyvolána další vyhodnocení a automaticky
doplněna do zprávy. Nástroje použité pro reporting jsou
totožné s nástroji použitými při sestavování bilanční zprávy.

Konsolidace
Konsolidujte libovolný počet účetnictví do společné celkové
uzávěrky s možností přepočtu na jinou měnu. Využijte
možnost překladu účtů do jiného jazyka. Vedle konsolidace
skutečných i plánovaných hodnot je rovněž možná
eliminace vzájemného hospodářského výsledku a saldování
pohledávek a závazků.

Nákladové účetnictví
S modulem BMD Nákladové účetnictví můžete získat
přehledná vyhodnocení a dotazy stisknutím tlačítka.
Nákladové účetnictví Vám poskytuje přesný přehled o
nabíhajících nákladech a o odchylkách proti minulému roku
nebo proti rozpočtu (podle období). Jednotlivé doklady o
nákladech můžete kdykoliv doložit.

„Úspěch je vždy otázkou
správných nástrojů –
s BMD Account
je máte k dispozici!“
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Nákladová střediska
Nositelé nákladů a tři další dimenze
Libovolné vytváření uzlů
Rozpočet nákladů
Mezní náklady, plánované mezní náklady
Rozpisy
Generátor vyhodnocení

Top-down analýza – od výkazu na účetní zápis

+ Převzetí dat z více účetnictví, z evidence majetku,
evidence výkonů, mzdového účetnictví atd.
+ Různé druhy účtování (např. kalkulační odpisy apod.)
+ Zobrazení nákladových středisek, nositelů nákladů,
vždy s rozpisem nebo bez rozpisu podle libovolně
definovatelných členění
+ Další tři volně definovatelné dimenze jako oddělení,
dimenze a oblast působnosti
+ Přehled 13 období, porovnání plánu a skutečnosti,
přímé srovnání pěti let a mnoho dalších výstupů plus
generátor sestav
+ Jednotlivý doklad s množstvím
+ Volná tvorba sumarizačních uzlů (strom) pro
hospodářská střediska apod.
+ Libovolně konfigurovatelný tisk a zobrazení na
obrazovku u všech variant s rychlým přístupem k
detailu, až na účetní zápis nebo až k dokumentu (v
BMDDOCS)
+ Přístupová oprávnění
+ Vnitropodnikové zúčtování výkonů
+ Automatické rozdělení, klíče pro rozpis nákladů a sazby
přirážek
+ Alikvotní rozdělení dle zůstatků nebo jiné poměrné
veličiny (množství atd.)
+ Generátor vzorců pro výpočet sazeb, ukazatelů,
kalkulací atd.
+ Rozpočtování včetně propojení s Excelem a vzorci
+ Plánování dle vyhodnocení podnikové ekonomiky,
podle druhu nákladu nebo podle výkazu nákladových
středisek, a to na základě skutečných hodnot či údajů
rozpočtu předešlého roku
+ Sestavení rozpočtu podle členění anebo podle účtů, a
to měsíčně či ročně
+ Rozsáhlé výkaznictví
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Nákladové účetnictví

Přehled funkcí

+ Přímou nebo nepřímou metodou
+ Převzetí plánovaných hodnot podle rozpočtu výkonů vč.
zohlednění DPH podle období a příchozích a odchozích
plateb
+ S mezisoučty a vývojem stavu běžného bankovního
účtu
+ Sledování automaticky vypočítávaných hodnot
+ Plánování investic a půjček
+ Prohlížení měsíčních hodnot v detailním okně podle
úrovně členění a účtů
+ Výtisky se zobrazením 12 období
+ Grafické zobrazení
+ Hlídání bankovního limitu

BMDACCOUNT
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Evidujte dobu přítomnosti a nepřítomnosti jednoduše:
+ Pomocí klávesnice
+ Dotykovou obrazovkou
+ Integrovanou čtecí jednotkou (magnetická karta, čárový
kód, snímač otisku prstu atd.)
+ Prostřednictvím BMD Netspeed
+ Offline přes čtecí terminál karet

Evidence výkonů

BMDHRM
Human Resource Management

Časová evidence
Modul BMD Časová evidence Vám umožní provést rychle
zúčtování času a podklady pro mzdy, a to i při komplexních
požadavcích. Program zjistí odpracované doby a
automaticky je ocení.
Vaše nejrůznější požadavky na vyhodnocení dat budou
zohledněny pomocí vzorců, volně definovatelných časových
a oceňovacích modelů. Oceněná data mohou být předána

do modulu Zpracování mezd a/nebo i do modulu Evidence
výkonů.
Profily nejrůznějších zúčtování vytvoříte dle svých přání:
druhy účtování, modely dne, týdne, směn nebo přestávek,
modely pracovní doby a zaokrouhlování můžete volně
definovat. Dovolené, termíny, semináře a mnohé další
můžete předem naplánovat (vytvoření plánu služeb).

Modul BMD Evidence výkonů slouží na jedné straně k
předběžnému zaevidování Vašich výkonů pro zpracování
mezd. Všechny výkony jsou evidovány velmi komfortně po
dnech podle příslušných modelů pracovní doby na
nákladová střediska příp. nositele nákladů.
Na druhé straně je evidence výkonů využívána jako
doprovodný nástroj a výsledná kalkulace pro projekty příp.
pro předběžné zaevidování výkonů pro nákladové
účetnictví, protože umožňuje snadný převod výkonů (např.
odtížení kmenového nákladového střediska a zatížení

jiného).
Tato integrace zaručuje, že po založení a parametrizaci
nákladového účetnictví bude možné okamžitě začít s evidencí výkonů. Výkony mohou být „vyčištěny“ a ohodnocené
skutečnými sazbami převzaty do mzdového účetnictví.
Převod do nákladového účetnictví může být proveden
každý měsíc libovolně často. Obory, ve kterých je možné
výkony předem naplánovat (např. úklid budov), mají
možnost díky vytvořeným plánům služeb čas evidence
výkonů podstatně zredukovat. Velmi flexibilní nástroje pro
vyhodnocení umožňují prohlížet všechny zachycené
informace v libovolné formě, vytisknout je nebo exportovat
ve formátu CSV.
e

Rozdělení nákladů pro nákladové
účetnictví
Evidujte Vaši přítomnost na pracovišti podle nákladových
středisek nebo nositelů nákladů. Vaše záznamy budou v
časové evidenci vyhodnoceny podle nákladových středisek
či nositelů nákladů nebo přeneseny do evidence výkonů.

Porovnání produktivních a neproduktivních hodin
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Automatické rozpoznání a zaúčtování volných dnů Vám
ušetří práci s evidencí.
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BMD Lidské zdroje
Správa informací o uchazečích
S modulem BMD Správa informací o uchazečích máte k
dispozici nástroj, který Vás optimálně podpoří při výběru
osob a osvobodí Vaši každodenní práci od časově náročných
činností.
Jedním z prvních kroků při uvolnění pracovního místa je
výběrové řízení prostřednictvím různých médií (novinové
inzeráty, internet, apod.). BMD navíc nabízí integrovanou
správu inzerátů. Máte možnost vytvářet individuální texty
inzerátů, stejně jako kontrolovat příslušné náklady.
Pro volné pracovní místo může být vytvořen požadovaný
profil uchazeče. Definujete, zda je pro určité pracovní místo
nutná znalost cizích jazyků, zda se předpokládá ochota

cestovat apod. Navíc můžete k jednotlivým požadavkům
připojit váhu významnosti. Například uvolněné pracovní
místo vyžaduje znalost maďarského jazyka a velmi dobrou
znalost anglického jazyka. Tento profil uchazeče Vám po
zadání a klasifikaci uchazečů dává možnost vybrat
nejvhodnějšího uchazeče stisknutím tlačítka.
Při přijetí žádosti ji můžete doplnit o fotografii v kmenových
datech uchazeče, kde máte k dispozici množství polí pro
uložení potřebných informací (řidičský průkaz, představa o
platu, představa o profesní kariéře, apod.).
Dále mohou být uvedeny informace o vzdělání a profesní
životopis uchazeče včetně časových údajů. Obsáhlá
dokumentace všech údajů o uchazeči uložená v programu
Vám umožní získat kdykoli rychle přehled o stavu věci. Toto
je velkou výhodou například v situaci, kdy uchazeč volá a
chce se informovat na stav své žádosti. Časově velmi
náročným bodem je často písemná komunikace s uchazeči.

Vzdělávání a další vzdělávání
+ Definice interních a externích školení s datem, místem,
obsahem kurzu, předpoklady apod.
+ Propojení zaměstnance s datem účasti v kurzu
+ Zhodnocení školení
+ Zadávání potřeb vzdělávání
+ Všechny související dokumenty (potvrzení, certifikáty)
mohou být uloženy a stisknutím tlačítka opět vyvolány.

Navigátor zaměstnanců
Navigátor zaměstnanců Vám poskytne veškeré potřebné
informace o zaměstnanci. Na základě strukturovaného
menu se snadno dostanete k požadovaným informacím:
+ Přehled odpracovaných hodin
+ Kmenová data zaměstnance
+ Osobní spis

12
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Bilance a výkaznictví

BMD Evidence dlouhodobého majetku nabízí vedle všech
zákonných požadavků také možnost kalkulačních odpisů s
rozdělením na jedno nebo více nákladových středisek.
Odpisy mohou být počítány lineárně nebo degresivně a
hodnota může být následně upravena podle podnikového
auditu. Individuálně nastavitelný generátor sestav Vám
poskytuje mnoho třídících a srovnávacích funkcí.
Zaúčtování částek odpisů do finančního účetnictví provádí
systém automaticky.

+ Oceňovací rezerva podle původu
+ Přímé / nepřímé zaúčtování odpisů, nákladová
střediska
+ Seznam dlouhodobého majetku,
+ Výpisy přírůstků / úbytků, seznam pojištění, cenných
papírů, výpis přehledu za 5 let, oceňovací rezerva
+ Přenos dat do BMD Bilance pro tvorbu zprávy
+ Standardizované importní rozhraní pro automatický
přenos dat z cizích systémů
+ Kalkulační vyhodnocení podle nákladových středisek
+ Konsolidace dlouhodobého majetku
+ Změny na základě výsledku auditu
+ Paralelní účtování podle účetních a daňových zákonů,
standardů IAS/US-GAAP

e

+ Odpisy daňové, účetní, kalkulační
+ Podle indexu/skupiny nebo podle tabulky
reprodukčních nákladů
+ Automatický přenos z finančního účetnictví
+ Částečné přírůstky a úbytky, změny, přeúčtování

Pro všechny, kteří pracují s bilancemi a sestavují měsíční
reporty, roční uzávěrky a analýzy či zprávy pro audit, je
obzvlášť významný modul BMD Bilance a výkaznictví.
Poskytneme Vám podporu od prvních příprav prací až po
hotovou roční závěrku, bilanční nebo auditorskou zprávu.
Analýzy bilance a grafiky jsou libovolně sestavitelné.
Kontrolní seznamy prací jsou zcela volně definovatelné a
orientují se výhradně na Vaše interní procesy. Praxí
prověřené BMD Standardy poskytují optimální výchozí
základnu a zaručují okamžitě viditelné výsledky.
Vaše stávající data bez ohledu na to, zda jde o data z BMD,
texty MS Word, excelové tabulky atd., budou ve zprávě
spojena a přinášejí tak mnohem větší efekt.

Analyzér
e

Na základě stávajících vyhodnocení jako jsou rozvaha, výkaz
zisku a ztráty, porovnání majetku a výsledku, cash flow bude
vytvořeno více než 20 rozličných standardních grafů.
Samozřejmě můžete tyto předlohy také sami upravovat a
podle vlastních předloh přidávat vlastní grafy.

Navigátor zpráv
e

Navigátor zpráv je dokonalý nástroj pro prezentaci
komplexních zpráv.
Vytvoří Vám automaticky komprimovanou strukturu vaší
zprávy. Hloubku struktury můžete variabilně měnit.

Bilance a výkaznictví – znaky výkonnosti
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14

Struktura kontrolního seznamu
Připravené standardy
Přímý přístup do finančního účetnictví
Náhled až na jednotlivý zápis
Rozdělování, slučování a třídění účtů
Krátkodobý výkaz hospodaření
Krátkodobá finanční zpráva
Rozvaha a výsledovka podle obchodního práva
Rozvaha a výsledovka podle českého práva
Rozvaha a výsledovka podle slovenského práva
Rozvaha a výsledovka podle maďarského práva
Rozvaha a výsledovka podle slovinského práva

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Rozvaha a výsledovka podle švýcarského práva
Porovnání zůstatků a tržeb
Cash flow
Vyhodnocení po měsících
Automatické vytváření zpráv
Textové prvky
Provázání s ukazateli, grafy, tabulkami a předlohami
Přenos z cizích systémů
Přiřazování účtů přetažením myší
Víceleté srovnání
Vícejazyčnost

Rozvaha a výkaz zisků a ztrát CZ
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Evidence dlouhodobého majetku
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Kmenová data

Integrujte CRM do všech oblastí Vašeho podniku a
dosáhněte tak zvýšení kvality Vaší organizace. BMDCRM
Vám k tomu poskytuje ideální nástroje.

BMD Organizér

Spokojenost zákazníků

BMDORGANIZÉR přináší Vaší společnosti podstatné
zlepšení interní organizace. Propojte v BMDDOCS Vaše
termíny, úkoly, lhůty s dokumenty, které k nim přísluší
(dopisy, faxy, e-maily atd.).
Kalendář termínů
V kalendáři termínů vytváříte, upravujete, delegujete,
přesouváte a přidělujete termíny kliknutím myši.

BMDCRM
Customer Relationship Management

Úkoly
Úkoly spravujete stejně jako termíny. Zvolte požadovaný
náhled podle pracovníka nebo zákazníka, podle druhu úkolu
nebo podle předmětu.
Možnosti zpracování: delegování, úpravy, odeslání
e-mailem, vyřízení a protokolování.
Telefonní protokol
Zachycujete příchozí a odchozí telefonáty. Pohodlná
obsluha zahrnuje mj. detailní evidenci telefonátu a z něho
vyplývající následné činnosti. Během hovoru je zobrazen
obsah předchozích telefonátů. Přímý přístup k příslušným
dokumentům partnera, se kterým hovoříte, v BMDDOCS.

Zvláštní výhody
+ Telefonní protokol – vytvoření s
automatickou identifikací zákazníka
+ Přímý přístup ke všem uloženým informacím
o klientovi
+ Přiřazení dokumentů k úkolům a termínům
+ Chronologický přehled všech druhů kontaktů
v deníku kontaktů
+ Statistika kontaktů pro všechny druhy
kontaktů
+ Variabilní tvorba skupin při zadávání termínů
+ Vyhledávání společného volného termínu
pro více osob
+ Přiřazení prostředků k termínu (vozidla,
místnosti, apod.)
+ Kalendář zákazníka se všemi úkoly, lhůtami a
termíny
+ Správa projektů na všech organizačních
úrovních
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Poznámky
Elektronické Post It uchovávají Vaše poznámky v různých
adresářích: soukromé, veřejné, zrušené.
BMD Navigátor zákazníků
BMD Navigátor zákazníků Vám poskytne rychle a
přehledně informace o Vašich zákaznících.
Pomocí Top down menu se dostanete do požadovaného
nástroje, např. do kmenových dat zákazníka, do účtového
listu nebo do kalendáře, který Vám zobrazí všechny termíny
a úkoly, přiřazené k danému obchodnímu partnerovi.

e
Archiv – BMDDOCS
BMDDOCS znamená pokrok pro všechny, kteří chtějí
modernizovat ukládání dokumentů anebo již nemají
dostatek prostoru pro archivaci spisů.
Vystavené a přijaté dokumenty lze jednoduše naskenovat
nebo automaticky převzít (BMD, MS Office atd.), zařadit a
znovu vyhledat, můžete si je s sebou odnést v notebooku
nebo se na ně dotázat přes internet. Kmenové adresy jsou

přenášeny přímo z kmenových dat BMD a upravovány.
Všechny uložené adresy (zákazník, dodavatel, instituce…),
ale i další struktury – např. projekty a kategorie - mohou být
používány jako vhodná třídící struktura.
Přehledy podle třídění, kategorií, znalostí atd., doplňující
záznamy a údaje o zápůjčkách pro správu knihovny.
Dokumenty můžete vyhledat pomocí záložek nebo celkové
struktury dokumentů (adresa, projekt, kategorie, datum,
autor, heslo, full-textové vyhledávání, předmět, číslo
dokladu ad.) a následně si je prohlédnout, vytisknout nebo
odeslat e-mailem.
Změny v dokladech je případně možné dokumentovat
pomocí kontroly verzí.
Ze všech oblastí BMD Business Software je možné
dokument kdykoli přímo vyvolat.

e
BMDDOCS Napojení na notebook
Díky funkci Napojení na notebook si můžete vybrané
dokumenty snadno a rychle vzít s sebou na cestu. Změny
provedené mimo firmu můžete následně reimportovat.

e
BMD Hromadný dopis
S modulem Hromadný dopis můžete zjednodušit a
racionalizovat vytváření oběžníků, propagačních dopisů,
potvrzení zůstatků, návrhů a žádostí atd. Podstatným
znakem je to, že do dopisu můžete vložit při jeho tvorbě
všechna data (kmenová data i data transakcí) z centrální
podnikové databáze.
Díky možnosti filtrování můžete vybírat podle všech
příznaků (jako jsou např. jednatel, nákupčí, účetní, místo,
výše splatných pohledávek atd.)
Dopisy můžete vytisknout nebo je v libovolném formátu
odeslat e-mailem. Hotové dokumenty mohou být
samozřejmě opět zcela automaticky uloženy v archivu a
deníku kontaktů.

e
BMD Call Interface
BMD Call Interface umožňuje uživateli BMD nejen
komfortně navázat telefonní spojení automaticky ze
systému BMD, ale také rozpoznat a identifikovat příchozí
telefonáty. Volanému jsou tak okamžitě k dispozici veškeré
uložené informace o volajícím (dokumenty, předcházející
protokoly, kmenová data a informace o účtu a zakázkách).
Navíc je k dispozici také interface pro mobilní telefonování –
BMD Mobile Call Interface. V něm jsou k dispozici v podstatě
stejné funkce jako pro pevnou linku.
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BMDPROJECT

e

Projektové řešení BMD je vhodné především pro podniky,
které svoje procesy organizují projektově. Jedná se
například o podnikové poradce, architekty, inženýrské
kanceláře, ale i o průmyslové podniky a živnosti.

Všechny nabídky, objednávky, dodací listy, faktury, ale také
telefonní protokoly, termíny nebo dokumenty uložené k
projektu, jsou Vám k dispozici na stisknutí klávesy. Deník
kontaktů je kompletním zobrazením všech akcí
provedených k projektu.
Zvlášť přínosné je pro osobu odpovědnou za projekt
dokonalá kontrola nákladů. Všechny náklady bez ohledu na
to, jestli z evidence výkonů, účetnictví, mezd nebo
centrálních nákladů na správu, jsou přímo na projektovém
nákladovém středisku a odrážejí na stisknutí tlačítka vždy
okamžitý stav projektu. Navíc můžete z porovnání plánu a
skutečnosti vidět, zda je Váš projekt ještě v plánovaných
hodnotách a jaká část nákladů ještě vznikne.
Ústřední nástroj pro zachycování nákladů představuje
evidence výkonů. Je jedno, jestli jste v kanceláři nebo někde
u zákazníka.
Náklady je možné kdykoli evidovat také pomocí HTML
záznamu výkonů na bázi internetu. Všechny nabíhající
náklady budou soustředěny na projektovém nositeli
nákladů a mohou zde být zobrazeny komprimovaně nebo
detailně až na jednotlivý výkon.
Pomocí systému zpráv BMD můžete kdykoli generovat stav
projektu se všemi relevantními údaji.
Vzhled zprávy vytvořen libovolně a může být zaměřen na
cílovou skupinu příjemců (např. vedoucí projektu nebo
management).

Jedná se o zákaznické zakázky, interní projekty – vše
související na jedné straně s řízením a kontrolou a na straně
druhé s měřením úspěšnosti.
Možnost zaznamenávat u nákladů, zakázek, časů, investic,
ale také u úkolů a termínů příslušnost k určitému projektu,
je vytvořena ve všech programech BMD. Výsledkem je
dokonalá evidence všech transakcí souvisejících s
projektem.
Pomocí navigátoru projektů snadno získáte ze všech
programových modulů veškeré informace vztahující se k
projektu.

Projekt

Plánování

Zaměstnanci

Výkon

Projekt - BMD Web

Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDWEB
Díky BMD Web obdržíte informace z Vaší firmy kdekoli a kdykoli. Jedinou podmínkou
je internetové připojení (i mobilní) k Vašemu serveru a koncové zařízení, na kterém
běží internetový prohlížeč. Tak získáváte neomezenou flexibilitu, protože pro
vyvolání informací je způsobilý i tzv. chytrý telefon (smartphone). BMD Web Vám
poskytne nejen vyhodnocení a reporty, ale přenáší k prohlížení také dokumenty z
Vašeho elektronického archivu. Pomocí BMD Web můžete data také ukládat (čas,
výkony, cestovní výdaje, atd.).

BMD On line
BMD Business Software můžete používat všude – je vícejazyčný a internacionální.
Díky technologii terminál serveru máte k dispozici celý software optimálně přes internet. To Vám nabízí nové
možnosti spolupráce, např. napojení Vašich externích spolupracovníků, obchodních zástupců, domácích pracovníků,
tuzemských i zahraničních poboček nebo současné účtování Vaší firmy a Vašeho daňového poradce.

Materiál
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Náklady

BMD a Váš daňový poradce
Pracuje Váš daňový poradce také s BMD? Pak to pro Vás znamená praktické řešení, neboť z BMD přichází software
(finanční účetnictví a / nebo fakturace) a od Vašeho daňového poradce pak poradenství.
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Fakturace easy

Rozhraní pro další systémy

Píšete Vaše faktury ve Wordu nebo v Excelu a vkládáte
každou fakturu ručně do účetnictví?
V mnoha firmách jsou firemní adresy ještě vedeny a
udržovány nejméně dvakrát (nebo vícekrát). Jednou ve
fakturačním programu pro tvorbu nabídek a faktur, dále v
MS Outlooku pro mailové adresy, znovu jako odběratel ve
finančním účetnictví.
Toto vynakládané úsilí můžete snadno zredukovat:
Používejte adresy, které existují ve Vašem finančním
účetnictví, kdekoliv v BMD!

Pokud chcete Váš software přebudovat postupně,
potřebujete často rozhraní pro cizí systémy. Také toto řešení
je jednoduché. BMD obsahuje standardizované rozhraní
pro export a import údajů účetnictví.

Výhody pro Vás:
+ Vyhledáte si adresu v již existujících kmenových
datech zákazníků ve finančním účetnictví, ušetříte
si tím časově náročné vícenásobné zakládání
klientských adres.
+ Je zajištěno správné přiřazení výnosového účtu k
zákazníkovi, neboť výnosový účet je uložen v
kmenových datech položky zboží
+ Nové zákazníky, které ve fakturaci založíme, máme
zároveň okamžitě k dispozici i v účetnictví jako
odběratele.

Nástroje BMD
e

BMD-Systém
zahrnuje MF Database Engine, nutný pro provoz BMD, emailový program k automatickému odesílání všech tisků z
BMD e-mailem, generátor sestav (pro WYSIWYG zobrazení
výtisků) a také generátor souborů, obsažený v každém
programu (pro jednoduchou výměnu dat s MS Excel nebo
MS Word, příp. ASCII-formát).
e

Technologie „terminál sever“
Programy a data jsou uložena na serveru. Jednotlivé
pracovní stanice fungují pouze jako terminály. To pro Vás
znamená malé zatížení sítě a nízké nároky na výkon
jednotlivých PC.
e

Protokolování
Všechny kroky uživatelů na PC je možné stoprocentně
sledovat. To Vám pomůže při hledání chyb a jejich příčin.
e

BMD Systém oprávnění
S BMD FAKTURACE můžete samozřejmě vytvářet
objednávky, zakázky, částečné dodávky a vystavovat
částečné anebo hromadné faktury. Věrohodné statistiky (o
zboží, zákaznících, dodavatelích) se zákaznickými
skupinami, skupinami zboží, obchodním rozpětím nebo
srovnání s hodnotami minulého roku vznikají přitom zcela
automaticky.
Naše BMDFAKTURACE může také
+ spravovat individuální ceny pro zákazníky
+ vystavovat nabídky (vč. správy potenciálních zákazníků)
+ zjistit provizi
+ vést sklad
+ generovat objednávky
+ a mnoho dalšího.
Zavedení BMDFAKTURACE stojí přitom často méně než
sestavení rozhraní ze stávajícího fakturačního programu do
BMD Finanční účetnictví. V každém případě ale rozhodně
méně než představují dodatečné náklady na duplicitní
zadávání a údržbu adres, účtování atd.
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Díky systému oprávnění v BMD ovládnete tu nejjednodušší
a nejpřehlednější metodu řízení přístupu uživatelů/skupin
uživatelů k programům, firmám/klientům a funkcím až na
úroveň datové věty.
e

ARS Systém pro podnikový audit
BMD nabízí pro kontrolu nejrůznějších zdrojů dat software
ARS pro podnikový audit. Tím je umožněno preventivně
využívat metody finančních kontrol
e

Zabezpečení BMD
Zadávání hesel pro login či uživatele.
e

ODBC ovladač
Přes ovladač ODBC mohou být data v databázi BMD
zpřístupněna z cizích aplikací (načtena). Tak je možné např.
načíst z cizího programu pro správu zakázek přímo zůstatek
účtu nebo otevřené položky. Ovladač ODBC se skládá ze
základního modulu a modulů pro přístup k datům
příslušných oblastí (finanční účetnictví, nákladové
účetnictví, atd.).
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BMDACCOUNT

BMDACCOUNT

Integrované řešení pro informační systém podniku

Pro efektivní využívání programu je klíčem k úspěchu
školení.
e

BMDAKADEMIE Vám nabízí
■ semináře
■ hot line
e

Semináře BMD
Semináře pro začátečníky či zkušené uživatele a právě
aktuální a nová témata jsou obsahem naší rozsáhlé nabídky
školení. Jsou zárukou rozsáhlého vzdělávání i následného
doškolování.
A to nejen při zavádění softwaru, ale i tehdy, když se má
software BMD nasadit jako poradenský nástroj. Vzdělávání
pro Vaše zaměstnance v oblastech nákladového účetnictví a
controllingu patří proto také do naší nabídky.
e

Hotline
Pokud si někdy nebudete vědět rady, je Vám k dispozici náš
kompetentní tým podpory zákazníků s radou a pomocí pro
všechny odborné oblasti.
Náklady na informace získané přes náš hotline jsou již
pokryty servisní smlouvou, stejně jako používání oblasti
klientských informací, kde jako zákazník najdete všechny
důležité informace o novinkách a produktová oznámení,
FAQ (nejčastější dotazy), dokumentaci, nové verze ke
stažení, přílohy update a mnoho dalšího.

Pokud chcete být vždy informováni o posledních novinkách,
můžete si vyžádat zasílání našeho týdeníku novinek
(Newsletter) mailem – postačí Vaše krátká písemná
objednávka (mailem).

Akademie - Technik

BMDAKADEMIE

Integrované řešení pro informační systém podniku

e

Aktualizace
S BMD získáváte jistotu nasazení systému, který byl
certifikován podle zásad řádného účetnictví a odpovídá
všem zákonným požadavkům. Změny zákonů a přání
zákazníků jsou zapracovány včas a optimálně do programu –
výsledný update obdržíte vždy na CD, minimálně jednou do
roka.
e

Kontrola firmy
Pracujete již léta s naším softwarem? Používáte všechny
funkce? Využíváte možnosti, které Vám BMD pro
zjednodušení práce nabízí?
e

K odhalení rezerv a dalších možností doprovázejí Vaše
spolupracovníky naši zkušení školitelé celý den při práci.
Přitom přímo ukážou, jak můžete s BMD pracovat lépe a
ještě efektivněji. Nebo jak můžete Vašim zákazníkům
nabídnout mnohem více servisu, vyhodnocení a reportů.
Navíc je možné vytvořit a realizovat vlastní plán školení,
sestavený podle Vašich potřeb.
BMD Hotline má odpověď na každou otázku – denně od
pondělí do pátku. V obtížných případech nastavíme Váš
systém na dálku.

BMDTECHNIK
Instalujeme Vám optimální řešení BMD a zabýváme se
intenzivně novým vývojem v různých oblastech: hardware,
operační systémy, bezpečnost dat, internet atd. Tak je pro
Vás zajištěna nejlepší možná podpora a informovanost.
BMDTECHNIK Vám je Vám k dispozici s rozsáhlou paletou
služeb:
Konfigurujeme Vaše pracovní místa, instalujeme Váš
software – od softwaru BMD přes MS Office, elektronický
fax až po antivirovou ochranu – a staráme se o bezpečný
provoz ve Vaší firemní síti i různých firemních pobočkách.

BMD Steyr
Telefon-Hotline: 00431 7552 883
E-Mail: support@bmd.com
Fax-Hotline: 00431 7252 883 66

Jistota je pro BMD velmi důležitá, pro ni slouží kromě jiného
také nastavení oprávnění uživatelů, instalace firewallů a
virové ochrany a prověření chybných míst v síti.

e

KIT s.r.o.
Telefon-Hotline: 00420 387 312 345
E-Mail: bmd@kit.cz
Fax-Hotline: 00420 387 204 513

Systémová integrace přesahující platformu, navázání na
internet a intranet, zřizování VPN individuálních řešení
komunikace patří rovněž k široké nabídce technického
oddělení BMD.

www.bmd.com
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