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INFORMAČNÍ SYSTÉM

MODERNÍ PODNIKOVÝ
pokrývající správu ekonomické, účetní a daňové agendy.
Je určený pro všechny typy firem a organizací, které chtějí mít
vše pod rychlou kontrolou díky zdokonalenému a optimalizovanému řízení svých činností.
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ARBES FEIS UNIVERZÁLNÍ PODNIKOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO

ZJEDNODUŠENÉ, OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ ČINNOSTÍ UVNITŘ SPOLEČNOSTI

ARBES FEIS je prověřený, technologicky vyspělý a uživatelsky přívětivý podnikový informační systém. Představuje
ideální řešení pro firmy a organizace, které chtějí automatizovat rutinní činnosti, optimalizovat procesy v oblasti
ekonomické, účetní a daňové agendy, zajistit transparentnost a docílit vyšší efektivity a úspor.
Díky modulární struktuře a širokým možnostem parametrizace jej lze využít v jakémkoliv typu ekonomického subjektu i segmentu trhu. Profitovat z jeho nasazení mohou jak finanční instituce, tak i výrobní a obchodní společnosti či
zdravotnické organizace. Systém není závislý na české legislativě a úspěšně se používá i v řadě dalších zemí.
Historie ERP systému ARBES FEIS sahá až do roku 1994, kdy byla uvedena na trh jeho první verze. Od té doby byl
systém nasazen do provozu u stovek zákazníků. Po celou dobu byla a je velká pozornost věnována údržbě a rozvoji
systému a péči o klienty.

VÝHODY SYSTÉMU ARBES FEIS
Finance

• Modulární struktura
• Široké možnosti parametrizace a přizpůsobení obchodním procesům zákazníka

Integrace

• Možnost souběžného účtování a vykazování podle dvou různých metodik
• Široké možnosti integrace s dalšími systémy a zdroji dat
• Možnost automatizace doručování dokladů do datových schránek
• Napojení na služby třetích stran poskytujících informace z datových zdrojů (registrů)

Evidence
smluv

Administrace

• Možnost zpracování agendy více podniků
v jedné databázi
• Podpora různých měn i národních prostředí
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PODPORA PODNIKOVÝCH PROCESŮ

Řešení ARBES FEIS podporuje všechny procesy v rámci
ekonomické, účetní a daňové agendy. Obsahuje funkce pro věcnou i časovou správu pohledávek a závazků, evidenci dlouhodobého i drobného majetku, řízení
skladové evidence a výroby, plánování a rozpočtování,
predikci finančních toků, účtování veškerých operací
do jednoho či dvou účetních okruhů (s podporou různých účetních metodik), evidenci DPH, řízení vztahů se
zákazníky a výkaznictví včetně manažerských výstupů.
Tyto možnosti mohou navíc doplnit další specializované systémy – ARBES Workflow pro řízení toku dokumentů nebo ARBES Reporting pro podporu manažerského řízení.

bankovnictví, registry pro ověření partnerů (mj. ISIR,
ARES, Plátci DPH, aj.), komunikace s Českou poštou,
automatické stahování kurzovních lístků vyhlašovaných bankami, importu faktur a účetních dat z externích aplikací a univerzální rozhraní pro obecné napojení externích systémů. ARBES FEIS obsahuje také plnou
podporu formátu ISDOC pro elektronickou výměnu
dokladů a umožňuje posílat partnerům doklady e-mailem nebo je doručovat do datových schránek.
Systém ARBES FEIS je často využíván ve spojení s dalšími specializovanými produkty společnosti ARBES Technologies: s bankovním systémem ARBES OBS, se systémem pro správu portfolií cenných papírů ARBES TOPAS
nebo se systémem pro poskytovatele leasingu, splátkového prodeje a úvěrových produktů ARBES LEASING.

Systém ARBES FEIS disponuje rozsáhlými možnostmi
pro systémovou integraci. Samozřejmostí je možnost
obousměrného napojení na aplikace elektronického
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NOVÝ MODUL FEIS REPORTING

Modul FEIS Reporting slouží pro účely reportingu a analýzy ekonomických dat systému ARBES
FEIS. V základním konfiguračním balíčku je součástí modulu sada předefinovaných reportů/
dashboardů a analytická vrstva v podobě OLAP
kostek, která umožňuje snadnou analýzu účetních dat jednoduchým přetahováním atributů
myší. Řešení je libovolně rozšiřovatelné o další
datové oblasti nejenom ze systému ARBES FEIS,
ale dalších provozních systémů, čímž se může stát
centrálním reportingovým systémem organizace.

Popis technologie
Technologicky je modul postaven na platformě
ARBES Reporting, která slouží jako univerzální reportingový a analytický systém. Toto řešení představuje moderní webovou aplikaci, která obsahuje
intuitivní uživatelské rozhraní integrující hlavní reportingové a  analytické funkce (ad-hoc analýzy, interaktivní dashboardy a personalizované reporty).
Řešení zprostředkovává okamžitý přehled hospodářského výsledku, přehled pohledávek po splatnosti, cash-flow, plnění plánu proti očekávání, či
jiných ukazatelů vykazovaných na produkt či zákazníka včetně rychlé analýzy a zhodnocení v podobě
grafů, indikátorů a trendových křivek.
Řešení je postaveno na datové integraci různorodých systémů (včetně souborů XLS, XML, CSV
apod.) do úrovně jednotného datového úložiště (datového skladu) a následné prezentaci dat v
prostředí reportingového a analytického nástroje.
Základními funkcemi produktu jsou ad-hoc analýzy
(umožňují analýzu dat v řádu sekund), interaktivní
dashboardy a personalizované výstupy (např. upomínky, finanční reporty, stavy zásob atp.), které je
možné rozesílat na e-mail příjemce.

ARBES FEIS ZPŮSOBY ŘEŠENÍ
Velkou předností podnikového informačního systému ARBES FEIS je jeho modularita. Díky ní je možné jednotlivé
moduly a doplňky sestavit a parametrizovat do podoby široké škály různých řešení, a přizpůsobit se tak potřebám
prakticky jakékoliv společnosti.
Typickými řešenými oblastmi jsou:
• Účetní agenda – s pomocí řešení ARBES FEIS je možné vést
účetní agendu volitelně ve dvou účetních okruzích, účtovat
v cizích měnách včetně automatického výpočtu kurzových
rozdílů realizovaných i  nerealizovaných, získat okamžité přehledy o  stavech účtů i o výsledcích hospodaření, vést evidenci časového rozlišení či spravovat DPH nezávisle na účetnictví.
Systém nabízí i uživatelskou definici a archivaci účetních výkazů a přiznání k DPH, stejně jako možnost vytváření konsolidovaných výkazů účetních jednotek.
• Saldokonto – řešení ARBES FEIS poskytuje přehlednou evidenci
v dokladových řadách, správu saldokontních dokladů, evidenci
a generování úhrad, platebních příkazů, odečtů záloh, zápočtů,
upomínek a penalizací, možnost elektronické fakturace ve formátu ISDOC i rozesílání dokladů ve formátu PDF či odesílání
dokladů nebo upomínek e-mailem nebo zprávou do datové
schránky. Systém rovněž umožňuje vytvářet a evidovat odpisy
a opravné položky k pohledávkám a velkou výhodou je i workflow pro řízení procesů zpracování faktur.
• Peněžní operace – s pomocí systému ARBES FEIS je možné
komunikovat s bankami ve formě ručních vstupů, „papírových“ výstupů i elektronického přenosu dat, evidovat pokladny v různých měnách či importovat kurzovní lístky. Možná je
i vícestupňová správa agendy platebních příkazů, široce parametrizovatelné automatické i manuální párování bankovních
výpisů a pokladních dokladů a možnost využití plateb prostřednictvím SIPO nebo poštovních poukázek.

ARBES FEIS – zaúčtování faktury

• Hmotný a nehmotný majetek – řešení ARBES FEIS podporuje evidenci a zpracování dlouhodobého i drobného majetku
včetně postupného pořizování a následné kapitalizace ve volitelném počtu cenových okruhů s možností jejich účtování.
Umožňuje i evidenci cenových pohybů a odpisových plánů
s možností vlastní definice výpočtového vzorce. Výhodou je
také propojení s účetními knihami a skladovou evidencí.
• Plán a controlling – řešení ARBES FEIS umožňuje tvorbu a evidenci plánů formou základního plánu či rozpočtu a připojených
variant či změn, evidenci a zadávání limitních hodnot pro libovolnou kombinaci analytických atributů, tvorbu uživatelských
sumárních účetních a daňových sestav a vytváření drill-down
přehledů jednotlivých agend s různými funkčnostmi. Oblíbený
je uživatelský nástroj pro vlastní přehledy v tabulkovém a grafickém výstupu.
• Nákup, prodej, skladování a výroba – s pomocí řešení ARBES
FEIS je možné vést evidenci obchodních případů, řešit celou
agendu objednávek a jejich plnění, sledovat skladové stavy
a pohyby včetně skladového umístění, evidovat výrobní šarže a data expirace. Systém podporuje libovolný počet skladů,
nabízí volitelné metody oceňování skladových zásob, podporu
práce s dodavatelskými a odbytovými ceníky a různé druhy slev.
ARBES FEIS rovněž podporuje řízení procesu výroby, plánování
a doobjednávání materiálu a automatické účtování dokladů.

ARBES FEIS

VYUŽITÍ SYSTÉMU

Podnikový informační systém ARBES FEIS najde uplatnění především ve středních a větších společnostech z oblasti finančnictví,
obchodu a zdravotnictví, výhody však přináší i v dalších segmentech trhu. Zákazníci různých oborů volí pro podporu svých procesů různou skladbu modulů:
• Investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry využijí zejména základní funkčnost modulů Účetnictví a Majetek, vhodným doplňkem je modul Plán a rozpočet pro sledování globálních i dílčích rozpočtů a modul Cashflow manažer, s jehož
pomocí je možné sledovat historii a predikci finančních toků.
Systém ARBES FEIS v tomto segmentu obvykle doprovází systém ARBES TOPAS (specializovaný systém pro správu portfolií
a obchodování s cennými papíry) nebo ARBES TA (systém pro
správu investičních fondů a distribuci podílových listů).
• Banky, úvěrové společnosti a družstevní záložny využijí pro
pokrytí svých klíčových obchodních procesů základní funkčnost modulu Účetnictví, kterou lze podobně jako u investičních společností doplnit moduly Majetek, Plán a rozpočet
nebo Cashflow manažer, případně produkty ARBES TOPAS
nebo ARBES TA. Nejobvyklejší je využití systému ARBES FEIS
současně s bankovním systémem ARBES OBS.
• Leasingové společnosti používají systém ARBES FEIS jako součást produktu ARBES LEASING. Základem je v tomto případě
modul Leasing, který pokrývá klíčové procesy leasingových
společností. S tím souvisí pochopitelně moduly Účetnictví
a Majetek, vhodným doplňkem je modul CRM pro správu
kontaktů a historie interakcí.

ARBES FEIS – hromadná
kontrola registrů

• Obchodní společnosti využijí kromě základních modulů Účetnictví a Majetek obvykle také modul Sklad sloužící ke zpracování objednávkové, skladové a fakturační agendy, profitovat
mohou rovněž z využití modulů CRM a WorkFlow, pro řízení
peněžních toků jim může posloužit modul Cashflow manažer
a pro cenotvorbu i modul Ceník.
• Výrobní organizace nejčastěji využijí modul pro řízení výroby
Kompletace a dále moduly Sklad a Účetnictví, využit může být
také modul Ceník a podobně jako u obchodních společností
se může hodit CRM, Workflow a Cashflow manažer.
• Organizace poskytující služby a správu majetku používají
především modul Majetek, který slouží k evidenci drobného
a hmotného i nehmotného majetku, vhodný je pro ně i modul Cashflow manažer, časté využití najde modul Plán a rozpočet a přínosný bude také modul CRM, stejně jako Účetnictví nebo Sklad a Workflow.
• Zdravotnická zařízení většinou využijí moduly Sklad, Majetek
a Plán a rozpočet, vhodné jsou moduly Workflow a Cashflow
manažer a příspěvkové organizace přivítají i doplněk CSÚIS
umožňující snadnou přípravu zákonem předepsaných účetních výkazů.

ARBES FEIS

TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST SYSTÉMU

TECHNOLOGIE

BEZPEČNOST SYSTÉMU

Použité technologie

Bezpečnost systémů je jednou z hlavních priorit společnosti
ARBES Technologies.

• Oracle (databáze)
• Unify Team Developer (vývojové prostředí typu RAD)
• Java J2EE (workflow a webové aplikace)

Většina modulů typu klient-server:
• Na straně klienta prostředí MS Windows
• Na straně serveru MS Windows nebo UNIX/Linux

Používané standardy:
• Volitelně přihlašování s podporou protokolu LDAP
• Volitelně přihlašování SSO (Single Sign On)
• E-mailová komunikace volitelně přes rozhraní MAPI
(např. MS Outlook) nebo SMTP
• Napojení na Informační systém datových schránek
• Elektronická fakturace ve formátu ISDOC
• Elektronické podepisování dokladů
• Komunikace na bázi protokolu SOAP (webové služby)

Systém ARBES FEIS proto zahrnuje: podpora víceuživatelského
použití, při spuštění jakéhokoliv modulu systému se musí každý uživatel přihlásit pod svým jménem a heslem, alternativou
je možnost použití technologie Single Sign On, kdy se jméno
a heslo nezadává pro každý modul zvlášť, ale přebírá se identita
uživatele z přihlášení k operačnímu systému.
• Přihlašování s využitím protokolu LDAP, které umožňuje napojení správy uživatelů na jiný zdroj (např. Active Directory).
• Omezení přístupu uživatelů k jednotlivým agendám a operacím systému prostřednictvím nastavení přístupových práv
– jejich přidělování může být volitelně podmíněno schvalováním druhým administrátorem (tzv. principem čtyř očí).
Všechny změny v přístupových právech jsou evidovány, takže
lze zpětně vyhledat, kdy, komu a  kým byla která práva přidělena nebo odebrána.
• Evidence změn, s jejíž pomocí je možné zaznamenávat veškeré modifikace dat. Zároveň lze definovat, které agendy jsou
považovány za citlivé, a které údaje na nich budou sledovány.
• Automatické sledování, kdy se uživatelé přihlásili k práci
s konkrétními moduly, ze kterého počítače v síti se tak stalo
a jak dlouho zůstali přihlášeni.

ARBES FEIS – přístupová práva dle stavů

Reference ARBES FEIS
Reference
Finanční instituce

Leasingové společnosti

Zdravotnická zařízení

Další typy organizací

AKRO investiční společnost
Artesa, spořitelní družstvo
ATLANTIK finanční trhy
AXA investiční společnost
BFI – Banco de Fomento Internacional
Česká spořitelna – penzijní společnost
Česká spořitelna
Factoring KB
Fair Credit International
ING Bank N.V., organizační složka
ING Management Services
Investiční kapitálová
společnost KB
J&T BANKA
J&T SERVICES ČR
J&T SERVICES SR
KB Penzijní společnost
Komerční pojišťovna
Pioneer investiční společnost
Záložna CREDITAS,
spořitelní družstvo

D.S. Leasing

Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně
Commeatus
Královéhradecká lékárna
Masarykův onkologický ústav
Městská nemocnice,
Dvůr Králové nad Labem
Nemocnice Kyjov
Nemocnice Na Bulovce
Nemocnice Rudolfa
a Stefanie Benešov, nemocnice Středočeského kraje
Nemocnice TGM Hodonín
Oblastní nemocnice Jičín
Oblastní nemocnice Kladno
Oblastní nemocnice Kolín,
nemocnice Středočeského
kraje
Oblastní nemocnice Náchod
Oblastní nemocnice Příbram
Oblastní nemocnice
Rychnov nad Kněžnou
Oblastní nemocnice Trutnov
Orlickoústecká nemocnice
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Canmet

IMPULS-Leasing-AUSTRIA
Oberbank Leasing
Raiffeisen – Leasing
Scania Finance Czech Republic
Scania Finance Hungary
Scania Finance Slovak Republic
Scania Finance Zrt

Praha
ARBES Technologies, s. r. o.
Štefánikova 32, 150 00 Praha 5
Česká republika
Tel.: + 420 241 010 111
Fax: + 420 241 010 165
E-mail: arbes@arbes.com

www.arbes.com

Brno
ARBES Technologies, s. r. o.
Údolní 18, 602 00 Brno
Česká republika
Tel.: + 420 542 221 071
Fax: + 420 542 210 031
E-mail: brno@arbes.com

CCS Česká společnost pro
platební karty
CIMEX INVEST
MAFRA
Mosolf Automobillogistik
OFFICE DEPOT
Povodí Moravy
Povodí Odry
Povodí Vltavy
Pražská vodohospodářská
společnost
ELROZ
TECHO

Bratislava
ARBES, s. r. o.
Bajkalská 5, 831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: + 421 244 632 618
Fax: + 421 244 460 237
E-mail: bratislava@arbes.com

