spájame krásu s jednoduchosťou,
posúďte sami ...
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Účtovanie
Systém OBERON Vám ponúkne presne to, čo potrebujete - jednoduchosť, prehľadnosť,
rýchlosť. Účtovanie nebolo nikdy predtým také jednoduché a to nemusíte byť ani zdatný
účtovník. Väčšina účtovných prípadov sa opakuje, záznamy je možné kopírovať, prípadne
používať šablóny. Zjednodušiť prácu Vám môže aj jednoduché zasielanie faktúr e-mailom,
export príkazov k úhrade do internetbankingu, automatické účtovanie bankových výpisov,
zaslanie upomienky za nezaplatenú faktúru formou SMS ...

Sklad
Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby jednoducho a presne. Pracujte
s obchodnými partnermi, objednávkami, faktúrami, príjmom, výdajom či inventúrami, aj s
prepojením na pokladnice. Vytvárajte receptúry, pracujte s čiarovými kódmi, sériovými a
výrobnými číslami, variantmi, či s vlastnými štítkami. Používajte zľavy a predajné akcie na
podporu Vášho predaja. Na základe presného prehľadu o odbere tovaru Vašimi partnermi
majte jasno v tom, kto je kto.

Fiškálne tlačiarne
Zamyslite sa nad výhodami a komfortom predaja cez počítačové registračné pokladnice.
OBERON má najširšiu podporu pripojiteľných fiškálnych tlačiarní na trhu. Niektoré priamo
podporované fiškálne tlačiarne ako VAROS FT 4000, Pegas FM-06, FM Upos, Black Cat,
Elcom EFox, Elcom Mini EFox, EasyPos 2010, registračné pokladnice Elcom EURO v režime
on-line a ďalšie. V závislosti na charaktere prevádzky si môžete vybrať režim pokladnice
veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný alebo fast food pre dotykové displeje.

Registračné pokladnice
Ak nechcete alebo nemôžete používať počítačovú fiškálnu tlačiareň, evidujte svoje
skladové zásoby s prepojením na klasické registračné pokladnice v režime off-line. Do
pokladnice môžete zapísať skladové karty, vyčítať údaje o predaných množstvách, vykonať
uzávierky a taktiež vyčítať elektronický žurnál. V zozname priamo podporovaných
pokladníc sa nachádzajú najmä pokladnice od firmy Elcom, ale aj Quorion a iných.
Unikátnou možnosťou je pripojenie akejkoľvek registračnej pokladnice pomocou
univerzálneho komunikačného rozhrania CashRegister Universal Interface.

Hotely a penzióny
Modul Hotelová recepcia prináša všetky bežné agendy, ako sú evidencia rezervácií,
vedenie domovej knihy, rezervácií priestorov a športových potrieb, povinné hlásenia
vízových cudzincov alebo výkaz pre štatistický úrad, a to len za zlomok ceny veľkých
hotelových systémov. Prispôsobí sa Vám, či už ju použijete len na splnenie základných
povinností, alebo budete používať aj hotelové účty, prepojenie na reštauráciu, či
registračné pokladnice.
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Mzdy a personalistika
OBERON predstavuje ten najjednoduchší nástroj na spracovanie miezd aký vôbec
existuje. Spracovanie miezd v malej firme Vám mesačne zaberie len niekoľko minút.
Napokon, spracovávať mzdy bez mzdového programu je dnes už prakticky nemožné,
nakoľko mnohé výkazy pre štátnu správu, poisťovne, sú povinne odosielané v elektronickej
podobe.

CRM a registratúra
Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) ako aj mnohé vnútrofiremné procesy už
nemusia byť nočnou morou. Mať poriadok v týchto veciach zvyšuje výkonnosť firmy,
zlepšuje kontrolu nad pracovníkmi a prináša úsporu času pri sledovaní obchodných
prípadov, či pracovných úloh.

Reštaurácia
OBERON je komplexným riešením pre reštauračné prevádzky. Receptúry jedál,
reštauračné pokladnice s otvorenými účtami, alebo režim fast food s dotykovým
displejom, evidencia spotrebiteľských balení liehu a príslušné výkazy, bonovacie tlačiarne,
toto všetko v jednej evidencii. Sledovanie činností personálu môže odhaliť nekalé praktiky
a zaplátať diery vo Vašom reštauračnom podnikaní.

Tlačové výstupy
Množstvo tlačových výstupov s počtom blížiacim sa k 700, ich prehľadnosť, vypovedacia
schopnosť, prípadne export do rôznych formátov je dnes už samozrejmosťou. Čo však
dáva systému OBERON náskok vo svojej kategórii je možnosť okrem užívateľských úprav
tlačových výstupov, si upravené výstupy ukladať alebo vytvárať vlastné. Moderný a
kvalitný editor tlačových výstupov je lokalizovaný do slovenského jazyka.

Mobilné riešenia
Tablety, či inteligentné telefóny sú zariadenia, s ktorými si OBERON tyká. Vidieť
aktuálne tržby v registračných pokladniciach, aktuálne stavy zásob, v ubytovacích
zariadeniach grafický prehľad ubytovania, je nielen zaujímavé, ale niekedy priam
nevyhnutné. Nadstavbová webová aplikácia OBERON Web poskytuje množstvo ďalších
zaujímavých manažérskych prehľadov a to všetko v reálnom čase.
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Prístupové práva
Staňte sa priekopníkmi uplatňovania hesla "Dôveruj, ale preveruj". Nastavte podrobne
každému používateľovi Vášho informačného systému prístupové práva k jednotlivým
agendám a tlačovým výstupom. Medzi časté požiadavky zákazníkov patrí skrývanie
obstarávacích cien na skladových kartách, čo nie je pre OBERON problémom. Pomocou
sledovania činností je možné jednoducho zistiť, kto a kedy zmenil dátum v doklade, kto
vymazal doklad a podobne ...

Moderné technológie
Držíme krok s dobou za Vás, nakoľko neustála obmena počítačových technológií,
operačných systémov, spôsobu práce s dátami vyžadujú neustálu modernizáciu a
implementáciu nových technológií. Z tohto dôvodu je OBERON vyvíjaný na najmodernejšej
vývojovej platforme .NET, podporuje databázu typu SQL (MS SQL alebo MySQL). To
umožňuje jednoducho pridať okrem iných aj také funkcionality, ako je viacjazyčnosť,
webové služby, alebo otvorené komunikačné rozhranie OBERON API.

Podpora používateľov
Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Pracovníci centra poskytovania
podpory sú pripravení pomôcť Vám riešiť problémové situácie vždy, keď to budete
potrebovať. Súčasťou programu je technológia na poskytovanie pomoci formou vzdialenej
plochy. Naše call centrum vyrieši veľkú väčšinu problémov používateľov v krátkom čase
do 5 minút.

Cieľová skupina
OBERON je prioritne určený pre malé až stredne veľké firmy. Je ho možné používať pre
rôzne odvetvové riešenia, od bežných obchodných firiem, živnostníkov, účtovné firmy, až
po hotely a reštauračné zariadenia. Pri posúdení možností softvéru OBERON s Vašimi
požiadavkami sa na nás môžete s dôverou obrátiť, poskytneme Vám bezplatnú
konzultáciu, prípadne osobné stretnutie.

Priaznivá cena
OBERON je možné získať aj bez akejkoľvek prvotnej investície, čo výrazne znižuje
náklady na obstaranie a nasadenie systému do prevádzky. Softvér je spoplatnený len
formou tzv. ročnej licencie, ktorej výška je spravidla nižšia ako ročný udržiavací poplatok
u obdobných systémov. Pomer ceny a dostupných možností softvéru je priam
neprekonateľný, pričom mnohé moduly je možné používať aj úplne zdarma.
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