Reference: SKY Trade
Supplier: Solitea, a.s.

Product: Vario

Field of activity

Web pages
https://www.skytrade.cz/

Turnover
25
Activity description
SKY Trade, plzeňský poskytovatel internetu, řeší ve Variu veškerou ﬁremní agendu. Největšími přínosy pro ﬁrmu
jsou spolehlivost, uživatelská přívětivost a otevřenost softwaru.
Initial situation before ERP deployment
Zavedení ERP systému Vario bylo pro SKY Trade vlastně jednoduchou volbou. Vedení nově založené ﬁrmy totiž
mělo s Variem velmi dobrou zkušenost. Za více než 5 let nenarazili ve Variu na žádný problém a neviděli tudíž ani
žádný důvod přecházet na jiný software a zvykat si na něj.
ERP type
for services sector
Type of ERP running

Server provision

On own server

I require provision

Number of users of ERP

Budget for ERP

Under 10 users

Under 50,000 CZK

Implementation country

Language versions

Czech republic

Czech

Connection to existing systems
Deployed solution
Vario pomáhá s celým chodem ﬁrmy. Obslouží širokou škálu úkolů od fakturací, mezd, personalistiky, CRM,
účetnictví až po evidenci smluv. Jako užitečnou funkci zmiňují třeba modul pokladny, reklamace, upomínky, sklad
a skladové zásoby.
Nejzásadnější funkcí je evidence smluv a na ní navazující automatická fakturace. U všech 2.500 zákazníků je ve
Variu zadáno, jakým způsobem, za jaké služby a jak často se má fakturovat. Měsíčně tak Vario automaticky
generuje z evidence smluv 1800 faktur a posílá je zákazníkům.

Beneﬁts after deployment
- Systém funguje tak dobře, že o něm ani neví. Mohou se na něj stoprocentně spolehnout. Neztrácí čas řešením
problémů.
- Vario slouží jako jediný nastroj na řízení celé ﬁrmy.
- Generování faktur pro 2500 zákazníků zabere měsíčně cca deset minut, ručně by taková činnost trvala i týden.
- Zaměstnanci chválí intuitivní ovládání a přehlednost systému.
- Vario je otevřený systém, snadno se propojí s vlastním softwarem na správu internetové sítě.
- Zkušený administrátor si dokáže Vario sám upravit a některé funkce doprogramovat. Může pracovat s databází,
a to bez nutné pomoci konzultanta.

