ARBES Technologies, a.s.
Jsme předním českým dodavatelem informačních systémů a služeb.
Naše řešení se používají nejen v České republice, ale i napříč
kontinenty. Denně pracujeme na více než 40 zakázkách a na více
než 6 zahraničních trzích.

ARBES
FEISTM

Člen skupiny Expandia
Od roku 2008 jsme členem stabilní české investiční skupiny
Expandia. Do jejího portfolia dále patří známé české společnosti
jako například Gumotex a další.

Více než 25 let na trhu IT
Již více než 25 let vytváříme informační systémy pro finanční instituce, investiční domy, obchodní společnosti a zdravotnické subjekty.
Díky mnohaletým zkušenostem dobře rozumíme potřebám našich
zákazníků a dokážeme pro ně navrhnout a implementovat to nejlepší
řešení pro podporu jejich plánů a strategií.
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ARBES FEIS

ARBES FEIS

ARBES Technologies přináší FEIS
pokročilý Finanční a Ekonomický Informační Systém
Výhody systému FEIS

Kdo systém využije?

• Modulární struktura
• Široké možnosti parametrizace a přizpůsobení					
obchodním procesům zákazníka
• Možnost zpracování agendy více podniků v jedné databázi
• Podpora různých měn i národních prostředí
• Možnost souběžného účtování a vykazování 						
dle dvou různých metodik
• Široké možnosti integrace s dalšími systémy a zdroji dat

• Investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry		
- společně se systémy ARBES TOPASTM a ARBES TATM
pokryjí kompletní portfolio služeb
• Banky, úvěrové společnosti a družstevní záložny
- kompletní portfolio služeb pro finanční domy,		
obvykle ve spojení se systémem ARBES OBSTM
• Leasingové společnosti - používají systém FEIS
ve spojení se systémem ARBES Leasing či ve spojení
s modulem CRM
• Zdravotnická zařízení využijí širokou škálu modulů: 		
WorkFlow, CashFlow, Sklad, Majetek, Plán 			
a rozpočet, CSÚIS či modul pro podporu 			
manažerského rozhodování
• Obchodní a výrobní společnosti a společnosti		
poskytující služby a správu majetku

Vybraná řešení pokrývající
jednotlivé oblasti podniku
•
•
•
•
•
•
•

Účetní agenda
Saldokonto
Peněžní operace
Hmotný a nehmotný majetek
Plán a controlling
Nákup, prodej, skladování a výroba
Modul pro podporu manažerského rozhodování

Naši nejvýznamnější klienti v segmentu zdravotnictví:
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Moduly ARBES FEISTM
• Sklad, Majetek
• Plán a rozpočet, Účetnictví, Ceník, Cashflow Manager
• Leasing, Kurzové rozdíly, Kurzovní lístky, Bankovní importéry,		
Bankovní exportéry
• Workflow, CRM, Sestavy a grafy (manažerský modul)
• Universální importér a rozhraní, ISDOC, Poštovní modul
• Kompetence a Administrace
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