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 AUTOR & DISTRIBUTOR SYSTÉMU 

Ekonomické informační systémy bez hranic 

Nechte si od nás 

navrhnout webovou 

aplikaci přesně podle 

Vašich potřeb a přání. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme vývoj webových aplikací na míru 

 Samostatné aplikace nebo napojení na informační systémy zákazníka. 
 Provedeme podrobnou analýzu Vašich požadavků a navrhneme řešení. 
 Vnitropodnikové systémy (plánovače, kalendáře, zprávy, notifikace). 
 Klientské portály (přehledy, grafy, chytré tabulky). 
 Rezervační systémy. 
 A jiné. 

 

Výhody našich aplikací 

 Aplikace je vytvořena přesně podle Vašich požadavků. 

 Všechny aplikace jsou responzivní – lze použít na PC, mobilu i tabletu. 

 Možnost napojení aplikace na různé informační systémy včetně IS SQL Ekonom. 

 Plná podpora se zajištěním dalšího vývoje po celou dobu používání aplikace. 

 

Příklady našich aplikací 

 Webový zákaznický portál pro odběratele vodného 

a stočného 

 Webová aplikace pro evidenci strojů  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

V případě zájmu o tyto 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  dodávky informačních systémů 

více jak 30 let a umíme nabídnout 

komplexní řešení našich služeb 

odpovídající přesně potřebám 

našich zákazníků. 

Co je webová aplikace 

Webová aplikace je služba dostupná 

přes internet po zadání určité adresy do 

vyhledávače internetového prohlížeče. 

Aplikaci lze spustit na většině běžně 

používaných zařízeních s přístupem na 

internet. Není vyžadována žádná 

instalace, pro spuštění stačí pouhý 

prohlížeč internetu (např. Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Safari, atd.) 
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