
�� Partneři�produktu

Portál eDomovník je 
produkt společnosti Mikros 
vyvinutý ve spolupráci  
s [binary], dodavatelem 
softwarového řešení,  
a BD Pragostav v roli 
odborného konzultanta  
a garanta projektu. 
 

www.edomovnik.cz  |  www.mikros.cz 
www.binary-bros.cz  |  www.pragostav.cz
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�� Výhody�služby�eDomovník

»» Zabezpečený přístup k informacím  
a dokumentům kdykoliv  
a odkudkoliv

»» Efektivní platforma pro komunikaci 
mezi správcem a jeho klienty

»» Úspora času a nákladů za tisk  
a distribuci dokumentů

»» Úspora času a nákladů pro klienty 

»» Systém prověřený nasazením v praxi 
a s kladnou odezvou od zákazníků

»» Bezobslužný provoz 

»» Perspektiva dalšího rozvoje 

Doplňková nabídka

�� Firemní�webové�stránky

pro prezentační účely správce

�� Firemní�logotyp

návrh, aktualizace, revitalizace

�� Korporátní�identita

jednotný vizuální a komunikační styl

Podrobnou nabídku žádejte na 
kfritz@mikros.cz anebo 549 523 611.

�� Prostředí�pro�Vaše�klienty

www.edomovnik.czwww.edomovnik.cz



�� Komunikace�a�sdílení�dat�
mezi�správcem�a�klienty

Klient získává od správce aktuální informace 
z databáze systému WAM, přístup ke své 

dokumentaci u správce a zprávy publikované 
správcem na nástěnce společenství.

Klient využívá nástěnku k vnitřní komunikaci 
a souborový repozitář pro správu interní 

dokumentace. eDomovník perspektivně zastane i 
funkci www prezentace klienta.

Komunikaci ze strany klienta ke správci zajišťuje 
kontaktní formulář. Využívanost služby umožní 
sledovat strukturované statistiky návštěvnosti.
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�� eDomovník:��
nový�portál�pro�WAM�SBD

On-line služba S3portal UX “eDomovník” 
je určena pro společnosti provozující 
informační systém WAM SBD.

S akcentem na přívětivost uživatelského 
prostředí usnadňuje eDomovník 
komunikaci a sdílení dat mezi správcem 
a jeho klienty, kterým nabízí řadu dalších 
užitečných funkcí.

eDomovník je prověřeným  
a perspektivním doplňkem Vašeho 
informačního systému.

�� Funkční�vybavení�služby�
eDomovník

»» Přístup k aktuálním kontaktním 
údajům na správce a jeho odbory

»» Nástěnka pro sdílení aktuálních 
zpráv mezi správcem a klientem či 
pro klientovy interní potřeby

»» Přístup k dokumentům u správce či  
v interním repozitáři klienta

»» Nástroj pro přizpůsobení vzhledu 
portálu požadavkům klienta

»» Kontaktní formulář pro komunikaci 
klienta se správcem

»» Kompletní zajištění provozu, včetně 
zálohování
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�� Plánovaný�rozvoj�

»» Přístup k podrobným informacím 
o každém vlastníkovi, jednotce  
a společenství

»» Podrobné statistiky užívanosti  
s rozlišením na vlastníka

»» Modul umožňující vlastní webové 
stránky pro každé SVJ / BD

�� Ceník

Aktivace software:  2Kč na jednotku 
za licenci k užití služby, implementaci a aktivaci

Měsíční poplatky:  1Kč na jednotku 
za kompletní zajištění provozu služby

»» více informací na stránkách 

www.edomovnik.cz

Objednejte si službu 
eDomovník ještě letos

�� Při�objednávce��
do�konce�roku�2012�
sleva�10%�z�nákupní�ceny�

Podrobnou nabídku žádejte na 
kfritz@mikros.cz anebo 549 523 611.
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