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Integrované softwarové řešení BMD je již více než 40 let 
určeno pro všechny oblasti Vašeho podnikání. BMD 
důvěřuje přes 25.000 zákazníků v Rakousku a ve všech jeho
sousedních zemích. BMD software svou vícejazyčností 
podporuje činnost mezinárodních koncernů. Tým vývojářů 
se stará o neustálou inovaci řešení. 170 pracovníků Vám 
garantuje neustálou podporu a možnost zaškolení.

We make business easy!  je hlavní zásadou BMD. 
Dovolte nám tedy, abychom se stali i Vaším dlouholetým a 
spolehlivým partnerem, který se vždy postará o další vývoj 
programu a jeho technologická vylepšení. BMD Vám 
garantuje včasné zapracování všech zákonných změn a 
podporu při zpracování elektronických výkazů.

PŘEDSTAVUJEME VÁM BMD

PROČ BMD BUSINESS SOFTWARE?

• Praktické nástroje přizpůsobíme Vašim individuálním  
potřebám a požadavkům.

• Než BMD koupíte, tak provedeme detailní analýzu,  
abychom měli jistotu, co opravdu potřebujete.

• Naši experti a certifikovaní školitelé se postarají o rychlou 
implementaci a nasazení BMD.

• Online systém průběžné aktualizace Vám zaručí 
přizpůsobení se aktuálním právním předpisům ve Vaší 
zemi. 

• Spokojenost našich zákazníků prověřujeme v nezávislých 
studiích.

• Začínajícím podnikatelům a všem, co chtějí optimalizovat 
své náklady, nabízíme možnost pronájmu nebo leasingu 
programu.

• Nejmodernější technologie zaručují bezpečnost Vašich 
dat.
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NÁSKOK DÍKY
INOVATIVNÍ TECHNICE

• Všechny moduly jsou propojené - BMDCRM tvoří dohromady s BMDACCOUNT  
 a BMDCOMMERCE kompletní řešení pro všechny obory podnikání.
• Škála od jednoho po několika set uživatelů.
• Podpora nejnovější verze Microsoft SQL a Oracle.
• Plná podpora nejnovějšího operačního systému Microsoft.
• Internetová platforma BMD.com nabízí komplexní služby přes internet.
• Nabízíme řešení ASP – nejmodernější IT infrastruktura, kompletní servis a update s  
 podporou BMDTECHNIKA 
• Pracují pro nás vysoce kvalifikovaní IT pracovníci.
• Partner Microsoft Gold, HP, Checkpoint

ZKUŠENOSTI A 
KNOW-HOW

S BMD získáte jistotu, že máte zaveden systém, který byl certifikován dle zásad 
řádného vedení účetnictví.

•  4 desetiletí zkušeností
•  Integrovaný software
•  Certifikace ISO-9001 od roku 1996
•  Individuální zavádění u jednotlivých uživatelů
•  Nápovědy/Online-dokumentace
•  Individuální uživatelské menu 
•  Struktura Exploreru
•  Integrace modulů Microsoft (Word, Excel)
•  Možnost nastavení uživatelských práv
•  Výkazy top-down
•  Kontroly věrohodnosti
•  Funkce pro import/export (ASCII, CSV, HTML…)

FLEXIBILITA A
INDIVIDUALITA

Podstatným znakem systému BMD je možnost flexibilního uspořádání všech oken 
pro zadávání dat. Všechny postupy lze optimálně přizpůsobit Vašim požadavkům.
Zvláštní důraz klademe na optimalizaci procesů zadávání dat, abychom co 
nejefektivněji pořídili co nejvíce údajů. Pomocí nadefinovaných formulářů lze 
Individuálně měnit také sestavy BMD.
K dispozici je také generátor seznamů a soupisů kmenových i jiných dat, které můžete
dle libosti třídit a filtrovat. Všechny sestavy lze také vyexportovat (např. do 
MS Excel, MS Word…) a ihned odeslat (mailem, faxem apod.) v libovolném formátu 
(rtf, pdf, pcl, html).

BMD CRM
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BMD CRM

BMDCRM Vám přinese zásadní zlepšení interní organizace Vašeho podniku. Propojte své termíny, úkoly a lhůty 

s příslušnými dokumenty (dopisy, faxy, emaily apod.) z BMDDMS Správy dokumentů (strana 13).

V praktických přehledech můžete sledovat všechny termíny Vašich spolupracovníků. Přímé propojení dat s MS 
Outlook a se Smartphony Vám umožňuje mít přehled o termínech a úkolech také mimo kancelář. 

Vyplňujte si telefonní protokoly o telefonátech s Vašimi zákazníky. BMDCRM Vám umožňuje zobrazit důležité 
informace o posledních telefonních hovorech a ihned se podívat do kmenových dat daného klienta nebo do 
jeho dokumentů v BMDDMS. Pomocí propojení emailů a příchozí/odchozí pošty získáte dokonalý management 
kontaktů s Vašimi klienty a dodavateli. 

Navíc je k dispozici chronologické propojení všech vztahů s klienty a dodavateli v kontaktním deníku.

LEPŠÍ ORGANIZACE  
POMOCÍ BMDCRM
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NAVIGÁTOR ZÁKAZNÍKŮ
Kompletní informace v jednom přehledu

V navigátoru zákazníků jsou k dispozici všechna data o klientech, 
dodavatelích a zájemcích.
Zásadní výhoda spočívá v tom, že pomocí Navigátoru máte okamžitý 
přístup ke všem uloženým informacím napříč všemi oblastmi. To je 
výhodou zejména u telefonních hovorů, kdy máte díky Navigátoru 
nespornou informační výhodu oproti svému telefonnímu partnerovi. 
Navigátor zákazníků Vám zpřístupňuje tyto skupiny informací:

• Správu kmenových dat a její změny, kontaktní osoby, telefonní  
 čísla, emailové adresy
• Účty, otevřené položky, faktury
• Statistiky, obraty, položky, otevřené zakázky apod.
• O průběhu projektů
• Dokumenty - nabídky, potvrzení zakázek, dohody, smlouvy,  
 reklamace a upomínky
• Smluvené termíny, nesplněné úkoly
• Poštu, dopisy a emailové zprávy
• Dřívější telefonáty (telefonní protokoly)

Navigátor zákazníků mimo to také ulehčuje zadávání úkolů:

• Zadávání termínů nebo úkolů sobě nebo ostatním  
 spolupracovníkům 
• Psaní e-mailů
• Sestavování dopisů, např. automatické potvrzení termínu

V případě využívání BMD Call Interface, které umožňuje 
automatickou identifikaci volajícího, máte tento nástroj k
dispozici během celého telefonního hovoru. 

Všechny údaje 
zákazníka v rychlém 
přehledu
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BMD CRM

NAVIGÁTOR PROJEKTŮ 
Dokonalé řízení projektů

BMD Projekty jsou vhodné zejména pro podniky, které pro své 
pracovní postupy využívají projekty – jako např. poradci, architekti, 
inženýrské kanceláře, ale také výrobní závody.

Možnost přiřadit náklady, zakázky, hodiny, investice, ale také úkoly 
a termíny k jednotlivým projektům, je k dispozici ve všech modulech 
BMD. Získáte tak kompletní záznamy o procesech, které s projekty 
souvisejí.
Pomocí Navigátoru projektů můžete napříč programem zobrazovat  
informace, které s projekty souvisejí.

KMENOVÁ DATA
Soubor údajů, který Vám dává jistotu

Všechna kmenová data zákazníků, dodavatelů a spolupracovníků jsou uložena v centrální databázi. Kontaktní 
osoby v kmenových datech zadáváte pouze jednou, je jedno zda u zákazníka, u dodavatele nebo u zájemce. 
Všechny sestavy v BMD – jako např. faktury, účetnictví nebo průzkumník e-mailů, mají k dispozici tato zadaná 
kmenová data.

Veškeré informace k 
jednomu projektu
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KONTAKTNÍ DENÍK 
Přehled o veškeré komunikaci

TELEFONNÍ PROTOKOL 
Přečtěte si o Vašich telefonátech

Evidujte komfortně všechny Vaše příchozí a odchozí telefonní hovory. Informace
o tom, s kým jste vedli rozhovor a čeho se týkal, zůstávají stále k dispozici v 
kontaktním deníku. Během telefonního hovoru lze získat všechny důležité 
informace z kmenových dat, účtů, otevřených položek, zakázek, archivu 
dokumentů a také z obsahu předchozích telefonátů. Využijte jedinečné propojení 
různých částí programu v jednom systému.

Kontaktní deník zobrazuje chronologicky veškerou komunikaci se zákazníky.
Jako kontakty se evidují: korespondence, termíny, lhůty, telefonáty apod. 
Kontaktní deník je také nástrojem pro správu všech kontaktů s Vašimi zákazníky. 

Kontakty zákazníků 
zobrazené 
chronologicky

Evidence všech  
telefonátů
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BMD CRM

Správa termínů Vám umožňuje evidenci a kontrolu termínů z pohledu spolupracovníků, skupin spolupracovníků, zákazníků/
dodavatelů, institucí apod. Termíny lze přidělit více lidem a také delegovat.
Další funkce: 
• Vytváření skupin (více spolupracovníků)
• Vyhledávání dle volného termínu 
• Přiřazení zdrojů k termínu (služební auta, vybavení kanceláře, jednací místnost) 
• Informace o zápisu, změnách nebo vymazání termínu
• Sledování termínu
• Lze založit interval (pro pravidelné opakující se termíny)
• Propojení na dokumenty v BMDDMS
• Evidence času stráveného na cestě 
• Týdenní/měsíční a skupinový náhled na termíny
• Přehled termínů všech zaměstnanců za určitý den
• Přehled všech termínů, úkolů, lhůt za jednoho zaměstnance
• Automatická synchronizace dat s Outlookem a podpora Smartphonů, které jsou s Outlookem kompatibilní

KALENDÁŘ TERMÍNŮ 
Organizujte termíny rychle & jednoduše

EVIDENCE ÚKOLŮ
Kdo má kdy co udělat

V evidenci úkolů naleznete všechny zadané úkoly. Slouží k rozdělení práce na ostatní spolupracovníky. Výhodou evidence 
úkolů oproti e-mailům je to, že úkoly lze opakovat a přiřazovat k zákazníkům a k pracovníkům, a také lze velice jednoduše 
zobrazit přehled úkolů.

Úkoly jsou nástrojem workflow v 
BMDCRM. Vznikají u všech činností 
v BMD: během telefonních hovorů, 
u  rozdělování  př i ja té  pošty  a  u 
přeposílání dokumentů z BMDDMS. 
Dalšími možnostmi workflow úkolů
jsou:  delegování ,  přepracování , 
přeposlání jako e-mail, splnění nebo 
protokolování.

Úkoly můžete zadávat nejen v evidenci
úkolů, ale také v evidenci pošty, 
v protokolu z jednání, v telefonním 
protokolu, ve správě dokumentů nebo 
při vytváření workflow.

Přidělení všech úkolů
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REKLAMACE (LHŮTY) 
Reagujte na podněty od klientů

Evidencí reklamací si o nich zachováte přehled. Reklamace můžete zobrazit z 
pohledu pracovníků, zákazníků, druhu reklamace nebo dle obsahu reklamace.

Správa prostředků nabízí interní evidenci půjčování firemního vybavení. 
Pracovníci mají ke své práci k dispozici různé prostředky (např. místnosti, 
vozidla, projektory), které lze evidovat a spravovat. Poté jsou k dispozici v 
ostatních částech programu, jako je např. kalendář termínů.

PROSTŘEDKY 
Přehledně spravujte firemní prostředky

Zapište si nápady a náměty a rychle je kdykoliv zobrazte, nikdy se Vám tak 
neztratí žádný důležitý nápad. Smazaný nápad naleznete mezi úkoly a můžete jej 
znovu obnovit.

Evidenci námětů můžete spustit přímo z telefonního protokolu nebo z evidence 
úkolů, takže nápady můžete velmi rychle zapsat. Náměty můžete prohlížet také v 
kontaktním deníku, kde je nápad přiřazen konkrétní osobě.

NÁMĚTY 
Takto se žádný nápad neztratí

PLÁNOVÁNÍ SLUŽEBNÍCH TERMÍNŮ 
Ulehčuje koordinaci se spolupracovníky

Plánování služebních termínů je praktický nástroj pro koordinaci pracovníků. 
Využijte ho jako plánovač dovolených nebo ke zjišťování, kdo je k dispozici na 
určitou zakázku.

Koordinace  
termínů
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BMD CRM

OPRÁVNĚNÍ
Jednoznačná odpovědnost, daná přístupová práva

Nastavení oprávnění naleznete například ve firemním účetnictví nebo ve správě 
lhůt. K Vašim zákazníkům můžete přiřadit zodpovědného pracovníka, případně 
jeho zástupce, kteří budou mít nadefinované přístupy do různých částí programu.
V navigátoru zákazníků existuje mimo jiné možnost zobrazit založená oprávnění 
pro příslušného klienta.

INTERNÍ ZPRÁVY
Buďte automaticky informováni

Interní zprávy mohou být používány k automatickému oznámení o nových 
zápisech, příp. o změně termínů, úkolů a lhůt jiným pracovníkem. Další možnost 
je využívání e-mailů. Tímto způsobem můžete využívat interní zprávy jako interní 
komunikační prostředek.

SMAZANÉ POLOŽKY
Praktická záchrana

Ve správě „smazaných položek“ jsou zobrazeny všechny smazané úkoly, termíny 
a náměty (mezi smazanými úkoly). Omylem vymazaná data tak mohou být 
obnovena. Úkoly a náměty se obnoví ve stavu, ve kterém se nacházely před 
smazáním.

Můžete si nastavit jeden nebo více budíků jako připomínky. Přihlášený uživatel si 
pak v přehledu může zobrazit všechny své připomínky.

BUDÍK 
Důvěra je dobrá, připomenutí je lepší
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CALL INTERFACE 
Pohodlné telefonování

BMD Call Interface umožňuje na jedné straně automatické spojení telefonních 
hovorů z BMD aplikace a na druhé straně rozpoznání a identifikaci příchozích 
hovorů. Volaným jsou ihned k dispozici všechny uložené informace o volajícím 
(dokumenty, starší protokoly, kmenová data, informace o účtech a zakázkách). 
Navíc existuje také rozhraní pro mobilní telefony – BMD Mobile Call Interface. 
Zde jsou stejné funkce jako pro pevné linky. 

Pomocí modulu pro hromadnou korespondenci můžete efektivně psát např. 
oběžníky, reklamní dopisy, potvrzení zůstatku, žádosti nebo jiné dopisy. 
Nejdůležitější vlastností BMD Hromadného dopisu je to, že do dopisu mohou být 
vložena jakákoliv data z centrální databáze BMD.

Jako adresáty lze zvolit všechny uložené adresy firem – zákazníků, dodavatelů, 
zájemců a jejich kontaktních osob, institucí, společníků, spolupracovníků atd.

Pomocí funkcí pro filtrování lze vybrat např. jednatele, nákupčího, účetní, místo, 
výši pohledávky apod.

Korespondenci můžete vytisknout nebo odeslat e-mailem v libovolném formátu.  
Dokumenty mohou být automaticky uloženy do BMDDMS a do kontaktního  
deníku. 

HROMADNÝ DOPIS
Pište rychleji a efektivněji

Rychlý a jednoduchý 
výběr adresy
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BMD CRM

VEDENÍ KAMPANÍ
Oslovení vybraných klientů s kontrolou úspěchu kampaně

Kampaň bude založena jako projekt a 
přidělí se jí workflow. Toto workflow se 
skládá z jedné nebo z více úloh (akcí), 
které mohou mít různé vlastnosti.

ANKETA
Informovanost na prvním místě

Co si Vaši zákazníci přejí nebo co potřebují – pomocí modulu Anketa lze spokojenost zákazníků jednoduše zjistit. Modul 
Anketa Vám nabízí přehled o všech založených a vytvořených anketách s jejich účastníky a jejich odpověďmi. Ankety mohou 
probíhat telefonicky s pomocí propojení na hromadný dopis, písemně nebo on-line.

On-line anketa Vám dává možnost odeslat cílové skupině Vámi individuálně sestavený dotazník pohodlně v e-mailu.
Zákazník pouze klikne na odkaz na anketu, rychle projde dotazník a výsledky jsou ihned k dispozici v NTCS. Odpadá tak 
nákladné rozesílání dotazníků emailem nebo poštou a také čekání na jejich zpětné zaslání, v BMD jsou odpovědi ihned 
uloženy v systému.

Kontrola dosaženého 
pokroku v plánování 
kampaní

Pomocí nástroje pro vedení kampaní můžete naplánovat reklamní nebo prodejní kampaně a jejich různé účastníky a sledovat 
jejich stav a úspěch na diagramech. Při výběru adres, stejně jako při generování dopisů, máte k dispozici všechny funkce 
BMDCRM jako jsou dotazníky, filtry, srovnávací sestavy.
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PROTOKOL Z JEDNÁNÍ 
Zdokumentované rozhovory

Protokol z jednání Vám ulehčí práci při plánování, průběhu a protokolování Vašich jednání. K jednání máte 
možnost přiřadit úkoly, termíny, prostředky, účastníky a/nebo dokumenty. Termíny a úkoly, které vzniknou 
během jednání, mohou být ihned v protokolu přiděleny příslušným osobám, příp. mohou být delegovány. 
Protokoly mohou být chráněny před náhledem nebo změnami, dokud nebudou upět uvolněny.

Plánovač akcí je rozsáhlý nástroj ke správě pořádaných akcí a seminářů včetně účastníků, přednášejících a 
prostředků. Přitom lze vytvořit různá propojení do CRM, např. do správy termínů a do kontaktního deníku. 
Pomocí možnosti vícenásobného výběru akcí a účastníků, který Plánovač akcí nabízí, vzniká mnoho možností 
dalšího zpracování, tisku a filtrování. Lze využít i předlohy akcí u opakujících se akcí.

PLÁNOVAČ AKCÍ 
Pořádejte akce jednoduše

Témata jednání  
v přehledu

Detailní informace  
k akcím
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BMD CRM

Pomocí zautomatizování standardních procesů do jednoho obchodního procesu zkrátíte časy jejich zpracování, 
tím ušetříte náklady a vyděláte na výsledném zlepšení kvality Vašich pracovních postupů, jako např. 

WORKFLOW
Automatizované procesy šetří náklady

• v kontrole došlých faktur,
• v objednávkách,
• při schvalování dovolených,
• uvolnění zakázek apod.

Pracovní postupy  
se systémem
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CRM VÝKAZY 
Komplexní informace o všech kontaktech

Během práce je pracovníky v CRM zaznamenáno velké množství informací. Pokud tyto informace souvisejí se 
zákazníky, dodavateli nebo potenciálními dodavateli, NTCS nabízí možnost zobrazit tato data dle libovolných 
kritérií v CRM výkazech (Kontrola kontaktů, Statistika kontaktů, Srovnávací statistika kontaktů).

Ve statistice kontaktů budou statisticky zobrazeny kontakty za zvolené časové období. Všechny činnosti 
uvedené v kontaktním deníku budou uvedeny ve statistice kontaktů. Srovnávací statistika kontaktů nabízí 
možnost zobrazit dvě časová období se zohledněním intenzity a typu kontaktu se zákazníky/zájemci/ 
dodavateli/potenciálními dodavateli. Srovnávat lze statistiky kontaktů za dvě nadefinovaná nezávislá časová 
období. U kontroly kontaktů stojí v popředí samotná osoba. Ve sloupcích budou zobrazeny kontakty dle typu 
kontaktu. Osoby bez kontaktních dat budou ve statistice také uvedeny. Pomocí různých vstupních polí můžete
vymezit výkazy například za zákazníka, pracovníka, dle typu kontaktu, časového období, stejně jako z pohledu jed-
natele, vedoucího oddělení a zpracovatele.
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BMD CRM

Od došlé pošty po bezpapírové účtování s okamžitou dostupností 
všech potřebných informací – správa dokumentů od BMD je optimální 
řešení pro všechny, kteří chtějí zmodernizovat své ukládání písemností 
nebo ušetřit místo na ukládání šanonů s dokumenty. 

Archivujte s BMDDMS příchozí a odchozí dokumenty, které rychle 
zařadíte a pak vyhledáte, nebo si je také můžete vzít sebou. 

BMDDMS – 
UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ BEZ  
POŽADAVKŮ NA MÍSTO
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SKEN A PŘÍCHOZÍ POŠTA
Spolehlivě zaevidovat a zpracovat

Digitalizace dokladů se vyvinula v krátkém čase jako pohodlná alternativa, která 
šetří čas.

Doklady nebudou účtovány papírově, ale zaúčtovány z naskenovaných 
originálních dokladů. Automatická podpora účtování je možná prostřednictvím 
rozpoznání textu s OCR nebo QR kódem, příp. ve formátu xml.

Digitalizace dokumentů přináší následující výhody:
• Odpadá fyzické předávání dokladů.
• Zaúčtování je nezávislé na místě a čase – pobočky mohou doklady přeposlat  
 na centrálu v digitální formě.
• Zrychlení zaúčtování prostřednictvím jednoduchého přebírání dat.
• Originální doklady mohou být zobrazeny kdykoliv a kdekoliv.
• Rychlé zaúčtování – tzn. data jsou aktuální – také pro potřeby upomínek a  
 platebního styku.

BEZPAPÍROVÉ ÚČTOVÁNÍ A DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ 
Ušetřete náklad a čas

Rychlá registrace 
dokumentů

Sken, který je plně integrovaný do NTCS, umožňuje okamžité skenování,
grafickou optimalizaci, sloučení a rozdělení dokumentů, stejně jako založení 
dokumentů do BMDDMS a do evidence přijaté nebo odeslané pošty. Pomocí 
funkce připomínky na zpracování dokumentů nezapomenete.
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BMD CRM

Výstupy z BMD Business Software (faktury, upomínky, …) budou automaticky
archivovány, s možností volby archivace jednotlivých dokumentů z náhledu 
dokumentu před tiskem. Také v telefonním protokolu můžete přímo přistupovat 
do všech dokumentů, které jsou k danému zákazníkovi přiřazeny.

Dokumenty lze jednoduše spojit s termíny, lhůtami a úkoly a znovu je zobrazit.
Dokumenty, které vznikly z příchozí pošty, budou přeposlány na příslušné 
pracovníky nebo na celý seznam osob. Dokumenty, které byly založeny přímo v 
archivu, mohou být využity dále ve workflow. Dokumenty z MS Office, e-mailů,
CAD apod. budou archivovány buď při ukládání, nebo pomocí speciálního 
tlačítka pro archivaci.

INTEGRACE A WORKFLOW DOKUMENTŮ 
Jednoduché zacházení s dokumenty

HLEDAT & NAJÍT
Založení dokumentů na neznámé místo neexistuje

Hlavním prvkem organizace je pořadač (zákazník, dodavatel, pracovník, projekt). 
Každý dokument může být založen a poté nalezen pod hlavní kategorií, kategorií, 
podkategorií, dle klíčových slov nebo dle fulltextového vyhledávání.
Fulltextové vyhledávání podporuje OCR, lze také vyhledat obrázky (tif, pdf, …). 
Pomocí něj je optimalizováno vyhledávání v pořadači. Vyhledávejte také dle 
 kategorií, klíčových slov nebo dle obsahu textu. 

• Další kritéria pro vyhledávání: osoby, příchozí/odchozí datum, číslo dokladu,  
 název, poznámky, barevný kód apod.
• Různé metody hledání jako je „fulltextové vyhledávání“, „Začíná s“,
 „Je totožný s“ apod.
•  Vícenásobný filtr a třídění do dalších úloh

Rychlé opětovné  
vyhledání dokumentů
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KONTROLA DOŠLÝCH FAKTUR 
Promyšleně a bezpapírově

Doklady budou naskenovány do Kontroly došlých faktur a následně budou 
automaticky zaarchivovány. V propojení s modulem Kontroly došlých faktur 
může proběhnout celá kontrola bezpapírově a přitom bude doklad přístupný 
všem oprávněným osobám. Po zaúčtování máte došlé faktury k dispozici přímo 
na dodavatelském účtu.

Kromě hlavního archivu můžete v BMDDMS evidovat například seznam literatury,
databázi znalostí, sbírku rozsudků apod. Záznamy jsou k dispozici v přehledu. 
Volitelně lze zapnout kontrolu verzí. S její pomocí bude uložena každá změna v 
dokumentu jako další verze.
Pomocí funkce notebooku budou dokumenty zákazníka/dodavatele jednoduše a 
rychle převzaty a opět zpětně naimportovány.

DALŠÍ MOŽNOSTI

ODESÍLÁNÍ 
Všechny dokumenty odeslané e-mailem

Všechny dokumenty z BMDDMS mohou být vytištěny a odeslány jako příloha 
e-mailu, volitelně také jako zamčená databáze PDF.

TISK ETIKET
Rychlé adresování

Pro písemný styk s Vašimi zákazníky, dodavateli apod. máte k dispozici tisk 
etiket. V BMD je množství standardně předdefinovaných formátů etiket. Pokud  
potřebujete, můžete si vytvořit také vlastní formáty. 

Vytvořte si přístupová práva k archivu, zákazníkům/dodavatelům nebo ke 
kategoriím, stejně jako k funkcím (např. k možnosti mazání dokumentů). Práva k 
zapisování nebo čtení lze vytvořit také pro jednotlivá pole.

OPRÁVNĚNÍ 
Kdo co smí
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BMD CRM

BMDTECHNIKA –
RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ SERVIS

Instalujeme optimální řešení BMD a intenzivně se zabýváme dalším vývojem 
různých oblastí: hardware, operační systém, zabezpečení, internet atd. 
Zaručujeme Vám tu nejlepší péči a informace. 

BMDTECHNIKA zajišťuje rozsáhlou nabídku služeb:

• Nakonfigurujeme Vaše pracovní místa, nainstalujeme Vám software – kromě 
BMD také MS Office, e-mail nebo antivirový program – a postaráme se o 
bezpečný provoz ve vaší firemní síti a na vašich jednotlivých pracovištích, 
pobočkách.

• K zabezpečení patří v BMD založení přístupových práv, instalace firewall, 
antivirová ochrana a přezkoušení chybných míst v síti.

• Systémová integrace, internetové a intranetové připojení, VPN a individuální 
řešení komunikace patří k široké nabídce technického oddělení BMD.

 

Pro rychlé řešení problémů a technické poradenství je Vám k dispozici náš 
technický pracovník na telefonním čísle +420 604 812 983. 
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Pro efektivní využívání softwaru je klíčem k úspěchu zaškolení. 

Využijte nabídku BMDAKADEMIE: 

ŠKOLENÍ U VÁS
Zkušení školitelé Vám BMD systém nastaví a proškolí Vaše pracovníky.
Naše školící koncepty se vyvíjely dlouhá léta. Prvním krokem jsou 
individuální nastavení: převod dat a parametrizace, kdy je cílem 
přizpůsobení BMD systému Vašim individuálním potřebám.

Využívání BMD pro denní práci bude nadefinováno v dalším kroku. 
A to tak dlouho, dokud nebudou pracovníci umět účtovat, bilancovat, 
tisknout výkazy apod. Na závěr budou probrány rozsáhlé možnosti 
výstupů, které BMD nabízí. Uživatelská příručka Vám zajišťuje přístup k 
těm nejlepším informacím.

BMD SEMINÁŘE
Naše školící nabídka zahrnuje semináře pro nové zákazníky, pro zkušené
uživatele a také semináře na nová aktuální témata. Nejen zavádění 
softwaru, ale BMD software lze využít také jako poradenský nástroj. 
K naší nabídce patří také vzdělávání pracovníků v oblastech nákladového 
účetnictví a controllingu.

WEBOVÉ SEMINÁŘE
Našich seminářů se můžete zúčastnit, aniž byste opustili Vaše 
pracoviště. Během jedné hodiny budete mít k dispozici Tipy a triky, 
případně informace o novinkách v programu. Potřebujete k tomu 
jenom počítač nebo notebook s internetovým připojením, mikrofon a 
sluchátka.

BMDAKADEMIE
ZNALOSTI PŘINÁŠEJÍ ÚSPĚCH
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BMD CRM

HOTLINE
Pokud si nevíte rady, máte k dispozici naši kompetentní podporu ve všech 
oblastech. Náklady na hotline jsou již součástí servisních poplatků, stejně jako 
využívání klientských informací BMD, ve kterých naleznete všechny důležité 
informace o novinkách a produktech, FAQs, dokumentace, soubory ke stažení, 
přílohy s updatem, programovou dokumentaci a mnohem víc.

AKTUALIZACE (UPDATY)
S BMD získáte jistotu nasazení systému, který je certifikován dle zásad řádného
účtování a odpovídá všem právním požadavkům. Zákonné změny a přání 
zákazníků budou včas realizovány – výsledek obdržíte prostřednictvím updatu 
minimálně jednou ročně.

FIREMNÍ KONTROLA
Pracujete s naším softwarem již více let? Využíváte všechny jeho funkce? 
Využíváte možnosti, které Vám BMD pro ulehčení práce nabízí? Abychom to 
zjistili, doprovází Vás zkušený školitel jeden den u Vás v práci. Přitom se ihned 
ukáže, jak byste mohli s BMD pracovat ještě lépe a efektivněji nebo jak využívat 
více výkazů a služeb. Lze také vytvořit vlastní školící plán dle Vašich požadavků 
a potřeb.
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BMD Vám dodá integrované softwarové řešení, kompletní 
vzdělávací systém a podporu. BMD se již přes 40 let 
vyznačuje inovacemi, znalostí různých oborů a dokonalým 

systémem. Všechny moduly umožňují integraci jednotlivých 
oblastí a tu nejlepší spolupráci s Vašimi zákazníky.

BMDACCOUNT
kompletní řešení pro účetnictví

BMDCOMMERCE
od faktury ke kompletnímu ERP řešení 

BMDCONSULT
komplexní řešení pro daňové poradce a auditory

BMDCRM
správa kanceláře, zákazníků a dokumentů

BMDHRM
personalistika

BMDPROJECT
celkové řešení projektově orientovaného podnikání

ŘEŠENÍ PRO PODNIK JAKÉKOLIV VELIKOSTI

BMD ČESKÁ REPUBLIKA:

BMD Česká republika
Slezská 32
12000 Praha
Tel. & Fax +420 222 521052

BMD SLOVENSKO:

BMD Business Solutions s.r.o.
Mudrochova 2
83527 Bratislava
Tel. +421 (0)2 208 61 990
Fax +421 (0)2 208 61 991 

BMD RAKOUSKO:

BMD Systemhaus GmbH
Sierninger Straße 190
4400 Steyr
Tel. +43 (0)50 883
Fax +43 (0)50 883 66

Storchengasse 1
1150 Wien
Tel. +43 (0)50 883 4000
Fax +43 (0)50 883 4066

Franz-Brötzner-Straße 12
5071 Wals bei Salzburg
Tel. +43 (0)50 883 4600
Fax +43 (0)50 883 4666

BMD NĚMECKO:

BMD GmbH
Klausenburger Str. 9
81677 München
Tel. +49 (0)89 660 6391 20
Fax +49 (0)89 660 6391 66

Veritaskai 3
21079 Hamburg
Tel. +49 (0)40 55 43 92 0
Fax +49 (0)40 55 43 92 66

verkauf@bmd.de

BMD ŠVÝCARSKO:

BMD Systemhaus Schweiz AG
Messenriet 16
8500 Frauenfeld
Tel. +41 (0)52 723 00 55
Fax +41 (0)52 723 00 51

BMD MAĎARSKO:

BMD Rendszerház Kft.
Forgách u. 19.
1139 Budapest
Tel. +36 1 235 7090
Fax +36 1 235 7099

www. .comBMDverkauf@bmd.at


