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SQL Ekonom - zemědělství
Podnikový ekonomický a informační software SQL Ekonom je moderním systémem zaměřeným svou architekturou 
na širokou oblast různých typů organizací. Architektura klient server dovoluje zpracování velkého množství 
informací a zároveň zajišťuje vysokou bezpečnost uložených dat. 

Jednou z hlavních oblastí, na které se specializuje informační systém SQL Ekonom, je oblast živočišné i rostlinné 
zemědělské výroby.  Software svojí komplexností a modularitou řeší veškeré procesy v systému zemědělských 
organizací.  Jednotlivé moduly respektují veškeré specifiky hospodaření. 

➝  ObchOdní a servisní partner

➝  autOr & distributOr systému

Ekonomické informační systémy bez hranic



Hlavní vlastnosti systému SQL Ekonom 
 ◆ Uložení veškerých dat do SQL databáze zajišťuje vysokou bezpečnost a rychlost přístupu ke všem dostupným informacím i při 

velkém množství zároveň připojených uživatelů

 ◆ Podrobná architektura přístupových práv dovoluje přesné nastavení uživatelů dle jejich pracovní náplně

 ◆ Funkce vzdáleného přístupu respektuje požadavky velkých společností v oblasti přístupu k databázi i ze vzdálených poboček

 ◆ Intuitivní ovládání systému s možností zpětných oprav pořízených informací zvyšuje komfort práce spolu s vysokou efektivitou 
zpracování všech dat

 ◆ Generátory tiskových sestav a grafů dovolují variabilní nastavení všech výstupů dle specifických požadavků organizace

 ◆ Moderní technologie zajišťují přímou komunikaci systému s ostatními aplikacemi, jako jsou například Ms Word, Ms Excel, Acrobat 
Reader, Ms Outlook apod.

 ◆ Veškeré informace jsou v systému ihned zpracovány v reálném čase a poskytují uživateli okamžitý přehled o všech důležitých 
činnostech ve společnosti bez nutnosti dávkového zpracování informací

 ◆ V systému je zabudována plná podpora technologií pro evidenci skladů a majetku pomocí čárového kódu. Software spolupracuje 
s přenosnými terminály pro sběr dat z činnosti jednotlivých strojů či pro získání informací v modulu vodného a stočného

Základní charakteristika systému SQL Ekonom pro zemědělské společnosti 
 ◆ Přehledná evidence chovu skotu a prasat

 ◆ Elektronický export a import dat do centrální evidence skotu

 ◆ Automatické generování přírůstků skotu a prasat dle kategorií a stájí

 ◆ Integrace na systém Majetek a Účetnictví

 ◆ Propojení s registrem LPIS

 ◆ Evidence jednotlivých prací dle strojů, komodit, pracovníků a půdních bloků

 ◆ Evidence zelené nafty s dělením na katastry

 ◆ Kalkulace

 ◆ Propojení na GQP moduly ve strojích pro automatizované natažení výkazů prací do systému

 ◆ Řada výstupních přehledů v grafické i textové podobě

 
 

Vybraná řešení v rámci informačního systému

Informační systém SQL Ekonom se vyznačuje vysokou variabilitou a jednoduchostí ve zpracování veškerých 
ekonomických informací. Poskytuje tak uživateli možnost lehce se přizpůsobit novým požadavkům na veškeré 
požadované informace ze systému. V následujícím popise jsou vybrané funkce jednotlivých subsystémů 
zemědělství.

Subsystém zemědělství
Modul Zemědělství je integrovanou součástí podnikového ekonomického informačního systému SQL Ekonom. Zahrnuje evidenci živočišné 
a rostlinné výroby, výkazy práce s vazbou do úkolových mezd, s výstupy finančními i naturálními v potřebném členění dle kalkulačního 
vzorce. Subsystém je vhodný pro všechny zemědělské podniky. Poskytuje uživatelsky nastavitelné členění výstupů a tím i podporu pro 
vyčerpávající vyhodnocení důležitých ukazatelů.
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Charakteristika systému živočišná výroba
◆ karty jednotlivých zvířat skotu a prasat a evidence 

historie pohybů každého zvířete (narození, pohyb mezi 
stájemi, přechody mezi kategoriemi, váhové a finanční 
přírůstky, otelení/oprasení, inseminace, krmné dny, 
vyřazení prodejem/úhynem atd.

◆  karty tzv. turnusů (mladých prasat), sledování pohybů 
na turnusu (založení, přírůstky, převody mezi turnusy 
a kategoriemi, úhyny, prodeje atd.)

◆  elektronický export dat do centrální evidence skotu, 
elektronický import dat inseminací skotu

◆  automatické generování přírůstků dle kategorií a stájí

◆  integrace do subsystému Majetek. Automatické 
vytvoření majetkové karty při přechodu zvířete 
do základního stáda, automatický přenos pohybů 
z evidence zvířat do pohybů na majetkové kartě, 
automatické generování účetních a daňových odpisů

◆  propojení s účetnictvím

na obrázku jsou zobrazeny nejdůležitější údaje na kartě zvířete. tzn. číslo zvířete, datum 
narození, cenu, kategorii, stáj, hmotnost atd. na dolní záložce pohyby evidujeme veškeré 
důležité události, které souvisejí s konkrétním zvířetem (narození, přírůstky, stěhování, vyřazení 
apod.). v pravé horní části vidíme zobrazené období. to lze měnit přes tlačítko akce (nahoře 
v levé části) na libovolné období do minulosti a tím vidět a tisknout informace, které byly platné 
v tom kterém účetním období.

Charakteristika systému rostlinná výroba
◆ propojení s registrem LPIS

◆ evidence jednotlivých prací dle strojů, komodit, pracovníků 
a půdních bloků

◆ evidence Zelené nafty s rozdělením na jednotlivé katastry

◆ kontroly výdeje nafty ze skladů pro evidenci Zelené nafty

◆ kalkulační vzorce pro jednotlivé komodity a stroje dle měsíců nebo roků

◆ propojení na GQP moduly ve strojích pro automatizované natažení 
výkazů prací

◆ propojení na účetnictví

na obrázku je zobrazena jedna komodita a její kalkulační vzorce, které je možné 
uživatelsky definovat. Je možné definování libovolného množství řádků, ale 
i porovnávání dle různých hledisek (zde jsou nastaveny hlediska produkce 
v q a oseté ha).

Ukázka importu dat z GPS

na ukázce importu dat z Gps je zobrazena část dat stažená přes internet 
přímo z dispečinku Gps. tyto data jsou následně ještě předzpracována 
a pak importována do modulu zadávání prací.



Hlavní přednosti řešení v systému SQL Ekonom jsou:
 ◆ 100 % garance na platnou metodiku pro oblast zemědělství

 ◆ jednoduché pořizování všech informací s vazbou na platné výkaznictví

 ◆ schopnost individuálního přizpůsobení účtování a zpracování všech informací požadavkům konkrétní organizace

 ◆ možnost zobrazení veškerých výstupů dle platné legislativy za libovolné účetní období i z historie

 ◆ možnost víceúrovňového účtování jednotlivých účetních případů v členění účtů, organizačních středisek, zakázek, strojů, komodit, 
pracovníků apod.

Pro koho je systém SQL Ekonom - zemědělství určen? 
Systém je určen pro širokou oblast firem a společností podnikajících ve sféře rostlinné nebo živočišné výroby.

Jedná se zejména o společnosti zabývající se:
 ◆ chovem skotu či prasat

 ◆ rostlinnou výrobou všeho druhu

Co nový systém přinese každému zákazníkovi? 
efektivním zavedením informačního systému včetně specializovaných subsystémů zemědělství každý uživatel získává výkonný a efektivní 
nástroj pro řízení každého typu zemědělské výroby.

 ◆ Efektivnější evidenci chovu skotu a prasat včetně napojení na ostatní externí i interní subsystémy včetně evidence majetku 
a účetnictví

 ◆ Přesnou a automatizovanou evidenci všech výkonů strojů podle dnů, strojů, komodit a pozemků s napojením na přenosné 
terminály GQC

 ◆ Podrobné výkaznictví v podobě celé řady specializovaných výstupů v grafické a textové podobě

 ◆ Komplexní řešení celého informačního systému ve všech oblastech ekonomiky společnosti

 ◆ Zajištění kvalitních a rychlých služeb silné společnosti s dlouholetou tradicí

Doprovodné poskytované služby 
Naše společnost klade velký důraz na kvalitu a obsah poskytovaných doprovodných služeb, které každý náš zákazník má možnost využívat 
po celou dobu práce v našich informačních systémech.

Služby při zavedení systému
 ◆ V první řadě zpracujeme podrobnou analýzu k zavedení nového systému u zákazníka, ve které vyhodnotíme dosud používané 

řešení a navrhneme pro zákazníka novou metodiku, která bude respektovat všechny požadavky na rychlé a úplné zpracování všech 
informací.

 ◆ Na základě úvodní analýzy jsme schopni přenést důležitá data z původního systému do nového bez nutnosti jejich opětovného 
typování.

 ◆ Každé zavedení nového systému u zákazníka rozdělujeme do jednotlivých etap, které respektují jejich individuální požadavky.

 ◆ Klademe vysoký důraz na podrobné zaškolení obsluhy nového systému ve více etapách.

 ◆ Během zavádění systému nasloucháme potřebám a požadavkům nového zákazníka a snažíme se všechny jeho potřeby zapracovat 
do nového systému.

 ◆ Poskytujeme maximální podporu při ostrém náběhu systému až do doby přechodu do rutinního provozu.

Služby po celou dobu užívání systému
 ◆ Každá společnost má námi přiděleného odpovědného pracovníka, který řeší všechny požadavky a připomínky zákazníka.

 ◆ Tým programátorů společnosti neustále pracuje na vývoji a zdokonalování celého systému podle potřeb legislativy a všech 
zákazníků.

 ◆ Pravidelně organizujeme školení věnovaná novinkám v jednotlivých modulech našich informačních systémů a také i změnám 
v legislativě, kde spolupracujeme s odborníky z našich partnerských firem.

 ◆ Vytváříme plné zajištění servisu pro zákazníka formou servisních zásahů přímo ve společnosti zákazníka ale i formou vzdálené 
správy systému.
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SOFTbit software s.r.o., Nad Dubinkou 1634, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 631, mob.: 603 449 244, e-mail: softbit@softbit.cz

pro více informací nás neváhejte kontaktovat a vyžádat si demonstrační verzi nebo přímou prezentaci software v sídle vaší společnosti.


