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Modulární aplikace pro přípravu a  kontrolu účet-
ních dat. Toto aplikační řešení je založeno na modu-
lu Přípravy účetních vstupů (faktury, dobropisy, atd.), 
který obsahuje sadu standardních funkčností pro kont-
rolu, schvalování a předávání účetních dat do účetních 
systémů.

Finance pod kontrolou

GEM Finance

Moduly aplikace GEM Finance:

Příprava a zpracování účetních vstupů

Modul pro přípravu a kontrolu účetních vstupů.

Modul obsahuje konfigurovatelné workflow, které se lze pružně přizpůsobit 
požadavkům zákazníka tak, aby byl splněn zákon o finanční kontrole. Výstu-
pem toho modulu jsou účetní data, která se dále předávají do účetnictví pro-
střednictvím integračních vazeb.

Controlling

Modul controllingu generuje statistiky a nastavuje parametry pro řízení auto-
matických úloh pro závislé moduly. Výstupy statistik mohou mít formu konfi-
gurovatelných tiskových sestav nebo výstupů v běžných formátech (XML, CSV 
atd.) dle zadání zákazníka. 

Tisky

Plně konfigurovatelný modul tiskových sestav, který využívá běžné formáty 
výstupů (PDF, html, xml atd.).

Tiskový modul generuje sestavy:
▪ Soupis nákladů.
▪ Soupis pohledávek.
▪ Kniha faktur.
▪  Schvalovací sestava pro účetní doklady.
▪  Sestava pro porovnání nákladů a pohledávek.

POSKYTNUTÉ SLUŽBY

PRODUKTOVÝ LIST

Pro koho je řešení určeno?

Řešení GEM Finance bylo vy-
vinuto tak, aby splňovalo spe-
cifické požadavky jednotlivých 
zákazníků. Proto byl kladen vel-
ký důraz na možnost integrace 
v rámci podnikového řešení 
a využití stávajících služeb v IS 
zákazníka.

Tuto aplikaci využijí zejména 
instituce s rozsáhlou a rozma-
nitou problematikou účetních 
dokladů.

Usnadněte si  
práci už dnes!
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Technologický modul

Fukcionality modulu:
▪ Podpora pro administrátory aplikace – monitoring, nastavení různých 

typů logování a auditování (např. určení priority, obsahu informací, čet-
nosti atd.).

▪ Komponenty pro podporu integračních vazeb na  další aplikace v  rámci 
podnikového řešení.

▪ Integrace s LDAP (např. AD) nebo pomocí webových služeb.
▪ Podpora vstupů/výstupů pro data (integrace prostřednictvím souborů, 

technologií pro zasílání zpráv – AQ, JMS, webové služby).

Systémová integrace Datové sklady

B2B komunikace Identity Management

Vývoj IT řešení na zakázku Servis a podpora 24/7

Business Intelligence Bezpečnost dat

CERTIFIKACE 
A PARTNERSTVÍ

Co ještě umíme?

Práce
s našimi appkami

je hračka!

Plně konfigurovatelný modul 
pro logování a auditování 
obchodních procesů.


