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Ekonomické informační systémy bez hranic 

Zjednodušte si 

pořizování, kontrolu 

a schvalování 

dodavatelských faktur 

a jiných účetních 

dokumentů. 

I-Ekonom je nový 

informační systém, 

který Vám pomáhá 

digitalizovat 

účetnictví. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní vlastnosti systému I-Ekonom 

 Automatizované načítání dodavatelských faktur z přednastaveného e-mailu, nebo z jiných zdrojů do systému. 

 Tzv. „vytěžení“ důležitých údajů programem s umělou inteligencí a automatizovaný přepis do datové podoby. 

 Přístupy odpovědných pracovníků k načteným fakturám bez omezení z libovolného místa ve světě přes 

internetový portál. 

 Pokročilé nastavení schvalovacího procesu odpovědnými pracovníky. 

 Automatizované upozorňování na neschválené faktury do e-mailu odpovědného pracovníka. 

 Jednoduchý přehled o tom, jak je schvalovací proces daleko. 

 Datový sklad uložen na datovém serveru uživatele či v cloudu společnosti Softbit software s.r.o. 

 Přenos schválených faktur do informačního systému SQL Ekonom, ve kterém bude automaticky připojen 

k importované faktuře soubor s originálem faktury. 

 Možnost vygenerování QR kódu pro platbu, pokud ho faktura neobsahuje. 

 Propojení s libovolným jiným účetním systémem, který je schopen poskytnout pro tyto účely komunikační 

rozhraní. 

 

Výhody systému I-Ekonom 

 Automatizované zpracování faktur a jiných dokumentů od dodavatelů. 

 Veškerá data s možností uložení na datovém serveru zákazníka nebo v cloudu provozovaném dodavatelem 

systému. 

 Rozhodování o schválení a prioritních úhrad on-line. 

 Šetří čas i náklady na archivaci. 

 Doklady na jednom místě a přístupné odkudkoliv. 

 

Pro koho je systém I-Ekonom určen? 

 Společnosti a organizace, které chtějí digitalizovat svoje účetnictví či zjednodušit systém schvalování 

dokumentů. 

 Účetní firmy. 

 
 

V případě zájmu o tuto služby nás neváhejte kontaktovat. Rádi s Vámi projednáme Vaše požadavky. 
 

 
www.softbit.cz 

Máme řešení i 

pro Vaši Společnost 

tel.: 494 532 202, 494 534 354 

mob.: 603 449 244 

e-mail: softbit@softbit.cz 

SOFTbit software s.r.o. 
Nad Dubinkou 1634 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

VEMA HR 

partner 

Jsme servisním a 

obchodním partnerem 

společnosti VEMA a.s. 

pro komplexní systém 

řízení lidských zdrojů 

VEMA HR. 

Informační systém  

SQL Ekonom 

Vyvíjíme a dodáváme komplexní informační 

systém SQL Ekonom pro všechny typy společností 

– hospodářské, příspěvkové i pro veřejnou správu. 

Na programu pracuje neustále tým odborníků, kteří 

přizpůsobují celý systém novým požadavkům 

zákazníků a změnám v platné legislativě. 

Proč si vybrat naši 

společnost 

Specializujeme se na vývoj 

a  odávky informačních systémů 

více jak 30 let a umíme nabídnout 

komplexní řešení našich služeb 

odpovídající přesně potřebám 

našich zákazníků. 
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