Účetní systémy podporující B24 Databanking
Stormware s.r.o.
Pohoda
Komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední a větší firmy z řad fyzických i
právnických osob. Umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci a vyhoví plátcům i neplátcům DPH.
Systém je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, které se
zabývají obchodem a poskytováním služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a
neziskové organizace.

Pamica
Profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd
zaměstnanců. Využitelný je pro uživatele ekonomického systému POHODA, jiného ekonomického
systému, nebo i samostatně, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem.

Solitea s.r.o. (bývalý Cígler software s.r.o.)
Money S3
Ekonomický a účetní program Money S3 patří mezi nejrozšířenější ekonomický software v ČR.
Umožňuje vést „účto“ s moduly daňová evidence (jednoduché účetnictví) a podvojné účetnictví pro
vedení účetnictví a řízení menších firem. Nabízí snadnou obsluhu, řadu nadstandardních funkcí a
pravidelnou legislativní aktualizaci.

Gordic s.r.o.
Ginis
Komplexní řešení informačního systému organizace. Zahrnuje ekonomické agendy, řízení oběhu
dokumentů prostřednictvím spisové služby, řadu registrů a správních agend včetně softwarového
řešení vedení správního řízení. Systém je vyvíjen od samého počátku s ohledem na legislativní
prostředí veřejné správy s vysokými nároky na bezpečnost a autentičnost a disponuje řadou modulů
pro podporu specifických činností státních a samosprávních úřadů. Jeho součástí jsou také aplikace
pro podporu e-governmentu, včetně moderních portálových komponent.

Elisoft s.r.o.
Ekonom
Lehce ovladatelný a cenově přístupný ekonomický systém pro malé a střední firmy, který usnadňuje
práci a přináší zisk našim uživatelům.

Altus software s.r.o.
Altus Vario

Ekonomický software kategorie ERP / CRM pro malé a střední firmy, který vám pomůže řídit váš
podnik a činit správná rozhodnutí.

CyberS s.r.o.
Cybers

Tvorba webových stránek, webhostingových služeb, registrace domén a provoz internetových
obchodů a informačních a zábavních portálů.

Moonlake Web Services, s.r.o.
Moonlake

Profesionální a spolehlivá řešení v oblasti internetových obchodů, managed serverů a webových
prezentací.

