internetový informační systém
Evidence jednání a dokumentů, fakturace zakázek, pohledávky / závazky, ekonomika

WAK INTRA je softwarový produkt určený pro malé a střední firmy. Pro začínající
menší firmy nebo živnostníky je připravena edice WAK INTRA Start. Díky
kombinaci internetového provedení systému WAK INTRA s pronájmem v hostingovém
centru, získáváte naprostou volnost v přístupu k dokladům odkudkoliv a kdykoliv.
Co WAK INTRA Start obsahuje?
Pronájem jedné licence do modulů
 Zakázky
 Přijaté a vydané faktury
 Sklady
 Platby, Banky + el. bankovnictví
 Účetnictví
 Katalog položek
 Adresář organizací
 Zaměstnanci
 Přehledy a přenosy
Jaké funkce budete mít k dispozici?
 integrace s rejstříkem ARES
 kontrola solventnosti partnerů pomocí
služby Credit Check
 hromadné zasílání faktur mailem
 spolupráci s čtečkou čárových kódů
Přidanou hodnotou, kterou získáváte se systémem, je propojení na kancelářský balík MS
Office nebo Open Office. Díky tomu můžete jakýkoliv seznam exportovat do tabulkového editoru,
posílat a importovat e-maily, generovat dokumenty do PDF.
Možnosti systému tímto nekončí. Pokud potřebujete sledovat ekonomické výsledky, využijete
jednoduše ekonomických modulů WAK INTRA. Pomocí automatického účtování dle
přednastavených předkontací snadno zjistíte stav Vašich pohledávek, závazků a dalších finančních
a ekonomických ukazatelů.

Poznejte výhody systému
WAK INTRA Start
 žádná instalace sw na stanicích

uživatelů, využívá se internetový
prohlížeč

 integrace s kancelářským sw
MS Office nebo Open Office

Konkurenční výhodou systému WAK INTRA je
možnost on-line vzdáleného zabezpečeného
přístupu do systému po internetu odkudkoliv.
Komunikace probíhá šifrovaně na protokolu https
s certifikátem ověřeným I. Certifikační autoritou.
Jak si systém WAK INTRA Start pořídíte?
1)

zašlete žádost o zřízení
wakintra@waksystem.cz

2)

obratem vás budou kontaktovat naši
pracovníci pro ověření platnosti žádosti

 možnost vzdáleného připojení

3)

následně obdržíte přihlašovací údaje do
systému spolu se smlouvou o pronájmu

 maximální bezpečnost dat

4)

po zaslání podepsané smlouvy zpět vám
bude aktivován ostrý provoz WAK INTRA

 možnost individuálního

nastavení přístupových práv na
formuláře a funkce systému
odkudkoliv

 cena pouze 990,-Kč/měs.

přístupu
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Ukázka obrazovek systému WAK INTRA
formulář zakázky na dodání zboží a služeb a tiskový výstup

přehled fakturace
formulář Vydaná faktura

Více informací o funkcích WAK INTRA naleznete
na portálu www.wakintra.cz.
Volejte 251 612 552 nebo pište na
wakintra@waksystem.cz a objednejte si
bezplatnou prezentaci obchodněekonomického systému WAK INTRA.
WAK System, spol. s r.o., Petržílkova 2564, 158 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 25720384, DIČ: CZ25720384
Obch. rejstřík: Krajský obchodní soud Praha, dne: 16.12. 98, sp. značka C64160
Tel.: +420-251 612 552, Email: waksystem@waksystem.cz, www.waksystem.cz

