
ERP SOFTWARE

®VENTUS

Podnikový systém
projektovaný na míru

HLAVNÍ PŘÍNOSY

Nasazením ERP VENTUS® 
získáte nejen kvalitní podnikový 

informační systém.

Dvě desetiletí zkušeností z vývoje 
těchto nástrojů pro podmínky 

českého, polského a slovenského 
prostředí jsou zárukou naší 

kompetentnosti. Známe trh a víme, 
jak společnosti fungují a jaké 

procesy potřebují efektivně řídit. 
Na vaší straně tak bude stát 
významný partner s týmem 
kvali�kovaných specialistů.

· ERP software dodávaný přímo výrobcem, s možností 
 přizpůsobení na míru každému klientovi

· Dvě desetiletí vývoje ERP softwaru se zkušenostmi předních
 odborníků na odbyt, ekonomiku, logistiku, controlling 
 a business intelligence

· Pravidelné aktualizace se zachováním funkčnosti všech
 zákaznických úprav a s garancí zpětné kompatibility

· Pravidelná integrace nejnovějších technologií a best practices 
 v dané oblasti

· Pokročilé funkce dostupné jen v top řešeních – automatizované 
 párování faktur s příjemkami, schvalování zbožových faktur,
 nástroj pro efektivní řízení skladových zásob, import kmenových
 dat sortimentu

· Silná podpora logistiky ve skladech – možnost rozšíření 
 o řízený sklad (WMS)

· Přímé napojení na maloobchodní systém a podpora procesů 
 obchodních zástupců

· Soulad s českou, slovenskou a polskou legislativou, včetně 
 vícejazyčné podpory pro manažerské řízení

· Jednoduchý licenční model podle současně přistupujících 
 uživatelů a podpora multilicencí

· Modulární architektura řešení s rozšiřováním datového modelu
 dle potřeb klienta

· Možnost komplexního hostování systému ve vlastním datovém
 centru společnosti KVADOSREFERENCE

Vážíme si každého klienta 
a respektujeme jeho jedinečnost. 
Ke všem přistupujeme individuálně 
s ohledem na potřeby a specifika jejich 
byznysu. Řešení VENTUS® využívají 
například tito zákazníci:
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DRIVING YOUR BUSINESS

®VENTUS
ERP SOFTWARE
Podnikový systém projektovaný na míru 

®myAVIS
MOBILE SOLUTIONS
CRM s podporou obchodních 
procesů v terénu

®myTEAM
PROCESS MANAGEMENT
Řízení vnitro�remních procesů, úkolování
a práce s dokumenty

®mySTOCK
WAREHOUSE MANAGEMENT
Řízení logistiky a skladových procesů

NAŠE ŘEŠENÍ,
KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

®myCASH
RETAIL MANAGEMENT
Moderní styl maloobchodního prodeje

®myDATACENTER
PRIVATE CLOUD SOLUTION
Prostředí pro spolehlivý a bezpečný 
provoz aplikací
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KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových 
řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi�kace podle 
mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií. 
Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost 
porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti 
našich odborníků a know-how prověřené v 11 zemích světa, kde působíme.

Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme 
o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol – trvale dodávat 
produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů, 
pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění �remních procesů. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení 
IT Cluster – vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském 
kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které 
nás pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci.



ZÁKLADNÍ OBLASTI,
®KTERÉ VENTUS  POKRÝVÁ

VENTUS® vyhovuje nárokům české, slovenské a polské legislativy. 
Jeho výhodou je jednoduchý licenční model postavený na počtu k systému 
současně přistupujících uživatelů. Produkt je vhodný i pro nasazení do 
skupiny vzájemně propojených společností díky jasnému multilicenčnímu 
modelu a sdílení určených dat. Také jej lze snadno napojit na další 
systémy, třeba mzdové nebo různé portály. Pro zahraniční manažery jsou 
k dispozici vícejazyčné řídicí nástroje a rozhraní.

Centrální nákup
Prodej
Sklady

Inventury
Reklamace
Expedice
Doprava

Elektronická 
výměna dat

(EDI)

Podvojné účetnictví
Finanční controlling

Plánování
Pokladna

Banka
Evidence majetku
Správa pohledávek

Napojení na rejstříky

ODBYT
A LOGISTIKA EKONOMIKA

VENTUS® představuje komplexní 
a ověřený ERP systém pro střední 
a velké společnosti v řadě segmentů. 
Zejména je specializován na obchodní 
procesy velkoobchodu i maloobchodu, 
obchodně-výrobní a logistické 
společnosti. Protože jsme přímo 
výrobcem softwaru, dokážeme vyřešit 
každý projekt individuálně a jednotlivým 
klientům na míru. Architektura 
produktu je navržena tak, aby �exibilně 
reagovala na vaše požadavky 
i měnící se trh. VENTUS® pravidelně 
inovujeme a zahrnujeme do něj 
nejnovější technologie a postupy. 
Zároveň garantujeme zachování 
funkčnosti všech provedených 
zákaznických úprav. ERP VENTUS® 
pomáhá vaší �rmě růst a drží s ní krok 
jak ve velikosti, tak rozsahem funkcí 
podle nově vznikajících potřeb.

Výsledné řešení vzniká přímo 
pro váš podnik, nemusíte tedy 
své procesy přizpůsobovat softwaru. 
VENTUS® vás podpoří právě v tom, 
co představuje vaši konkurenční 
výhodu. Za vývojem systému stojí tým 
specialistů na oblasti, které VENTUS® 
pokrývá. Ať už jde o ekonomiku, odbyt 
nebo logistiku, vždy se zabýváme 
podstatou vašich požadavků 
a navrhujeme vám nejefektivnější 
cestu k jejich naplnění.

ERP SYSTÉM,
KTERÝ ROZUMÍ
VAŠEMU BYZNYSU

ŘÍZENÍ, OBCHOD 
A MARKETING

Manažerský
reporting 

(MIS a OMIS)

Controlling
Správa sortimentu

Cenotvorba
Správa vztahů 
se zákazníky 

(CRM)

Vystavování a zpracovávání dokladů
(objednávky vydané a přijaté, příjemky, 
výdejky, faktury přijaté a vydané, rezervace)

Automatizovaný import kmenových dat
(automatický a řízený import informací od výrobců 
nebo dodavatelů sortimentu)

Správa obchodních partnerů
(dodavatelé, odběratelé, evidence poboček, kontaktních 
osob, zákaznických karet, věrnostní systém, přímé napojení 
na maloobchod a obchodní zástupce)

Evidence sortimentu a centrální katalog
(komponenty, výrobky, komplety, ceníky)

Elektronická výměna informací
(EDI – EDIFACT, ISDOC)

Integrace s maloobchodním systémem 
myCASH®

Rozsáhlé možnosti analýz s využitím 
modulu MIS a OMIS (EDI – EDIFACT)

Evidence podle volitelných atributů
(šarže, výrobní čísla, barvy, velikosti, …)

Skladové karty
(automatické zakládání karet, 
evidence množství, blokace sortimentu)

Doprava
(typy přepravy, výběr dopravce, oboustranná 
výměna informací s dopravci, tisk dopravních štítků)

Podpora řízeného skladu
(WMS, centrální zásobování, 
materiálová podpora výroby)

Expedice
(expediční a dodací listy, propojení 
s fakturami a výdejkami)

Obaly
(obaly včetně vratných, oběh, přiřazování 
sortimentu, měrné jednotky, ceník)

EKONOMIKA

LOGISTIKA

ODBYT

ERP řešení VENTUS® 
reprezentuje dvě desetiletí 

zkušeností a úzké propojení 
s moderními technologiemi. 

Tento robustní a ověřený 
celopodnikový informační 

systém pokrývá následující 
procesy a funkce.

VÝBĚR Z ŘEŠENÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ

Finanční účetnictví 
(platební žurnál, dávky, kompenzace, 

pohledávky, upomínky, zápočty, 
platební příkazy)

Plánování a rozpočty
(možnost evidence plánu až na analytické 
účty, střediska, zakázky, činnosti v ročním, 

měsíčním nebo kvartálním režimu)

Datové schránky
(pro komunikaci s partnery, k odesílání 
přiznání k DPH a souhrnného hlášení)

Evidence majetku
(daňové a účetní odpisy včetně plánů, 

inventarizace, pohyby majetku, 
zařazení a vyřazení)

Obchodní partneři
(registr plátců DPH, bonita partnerů, 

výpisy z rejstříků)

Komplexní evidence 
vnitropodnikové pokladny

(evidence pokladen v různých měnách, 
evidence záloh, cenin)

Účetnictví a účtování odbytu
(fakturace, kontrolní výkazy)

Kompletní funkční pokrytí jednotlivých modulů 
nebo celého systému VENTUS® si můžete vyžádat 

na e-mailu obchod@kvados.cz.

Rozsáhlý ekonomický a �nanční 
controlling – MIS a OMIS

ERP systém VENTUS® neustále vyvíjíme a klientům každé čtvrtletí dodáváme novou verzi. Vedle aktualizací podle platné 
legislativy také rozšiřujeme funkce jednotlivých modulů a agend. Velkou přidanou hodnotou řešení VENTUS® je 
zachování plné funkčnosti veškerých již realizovaných zákaznických úprav i v nejnovější verzi produktu.

Podnikový informační systém zpracovává data, která jsou klíčová pro fungování �rmy. Jejich správnost a aktuálnost 
je nezbytná. Proto se snažíme uživatelům práci při pořizování a kontrole dat co nejvíce usnadnit s cílem minimalizovat 
rizika lidských chyb. Řada úkonů a aktivit tak probíhá automaticky a na základě naplánování.

VENTUS® je průběžně rozšiřován o nejnovější technologie a jejich podporu. Umožňuje elektronickou výměnu 
informací (EDI) včetně mezinárodního standardu EDIFACT, provádí skutečnou kontrolu vstupních dokladů, má 
propracovaná rozhraní pro výměnu dat s B2B a B2C portály. Díky využití neuronových sítí (prvků umělé inteligence) 
a expertním systémům mohou pracovníci odbytu a logistiky řídit skladové zásoby s predikcemi objednávek podle vlivu 
prodejních akcí, počasí, sezonnosti sortimentu nebo státních svátků.

Jsme přesvědčeni, že přesné a aktuální informace jsou nezbytné také pro manažery. VENTUS® pro ně má připraveny 
všechny potřebné názorné přehledy (reportingové tabulky, přepočítané OLAP datové kostky i další). Zároveň je k dispozici 
dynamický nástroj OMIS (operativní manažerský informační systém) s volitelnými grafy a tabulkami důležitých 
ekonomických ukazatelů.

Pro efektivní manažerské 
řízení je dostupná paleta 
nástrojů – reportingové 
sestavy standardní i na míru, 
manažerský informační 
systém (MIS) a operativní 
manažerský systém (OMIS)
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Jeho výhodou je jednoduchý licenční model postavený na počtu k systému 
současně přistupujících uživatelů. Produkt je vhodný i pro nasazení do 
skupiny vzájemně propojených společností díky jasnému multilicenčnímu 
modelu a sdílení určených dat. Také jej lze snadno napojit na další 
systémy, třeba mzdové nebo různé portály. Pro zahraniční manažery jsou 
k dispozici vícejazyčné řídicí nástroje a rozhraní.

Centrální nákup
Prodej
Sklady

Inventury
Reklamace
Expedice
Doprava

Elektronická 
výměna dat

(EDI)

Podvojné účetnictví
Finanční controlling

Plánování
Pokladna

Banka
Evidence majetku
Správa pohledávek

Napojení na rejstříky

ODBYT
A LOGISTIKA EKONOMIKA

VENTUS® představuje komplexní 
a ověřený ERP systém pro střední 
a velké společnosti v řadě segmentů. 
Zejména je specializován na obchodní 
procesy velkoobchodu i maloobchodu, 
obchodně-výrobní a logistické 
společnosti. Protože jsme přímo 
výrobcem softwaru, dokážeme vyřešit 
každý projekt individuálně a jednotlivým 
klientům na míru. Architektura 
produktu je navržena tak, aby �exibilně 
reagovala na vaše požadavky 
i měnící se trh. VENTUS® pravidelně 
inovujeme a zahrnujeme do něj 
nejnovější technologie a postupy. 
Zároveň garantujeme zachování 
funkčnosti všech provedených 
zákaznických úprav. ERP VENTUS® 
pomáhá vaší �rmě růst a drží s ní krok 
jak ve velikosti, tak rozsahem funkcí 
podle nově vznikajících potřeb.

Výsledné řešení vzniká přímo 
pro váš podnik, nemusíte tedy 
své procesy přizpůsobovat softwaru. 
VENTUS® vás podpoří právě v tom, 
co představuje vaši konkurenční 
výhodu. Za vývojem systému stojí tým 
specialistů na oblasti, které VENTUS® 
pokrývá. Ať už jde o ekonomiku, odbyt 
nebo logistiku, vždy se zabýváme 
podstatou vašich požadavků 
a navrhujeme vám nejefektivnější 
cestu k jejich naplnění.

ERP SYSTÉM,
KTERÝ ROZUMÍ
VAŠEMU BYZNYSU

ŘÍZENÍ, OBCHOD 
A MARKETING

Manažerský
reporting 

(MIS a OMIS)
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Správa sortimentu
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Správa vztahů 
se zákazníky 

(CRM)

Vystavování a zpracovávání dokladů
(objednávky vydané a přijaté, příjemky, 
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na maloobchod a obchodní zástupce)

Evidence sortimentu a centrální katalog
(komponenty, výrobky, komplety, ceníky)

Elektronická výměna informací
(EDI – EDIFACT, ISDOC)

Integrace s maloobchodním systémem 
myCASH®

Rozsáhlé možnosti analýz s využitím 
modulu MIS a OMIS (EDI – EDIFACT)

Evidence podle volitelných atributů
(šarže, výrobní čísla, barvy, velikosti, …)
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(WMS, centrální zásobování, 
materiálová podpora výroby)

Expedice
(expediční a dodací listy, propojení 
s fakturami a výdejkami)

Obaly
(obaly včetně vratných, oběh, přiřazování 
sortimentu, měrné jednotky, ceník)

EKONOMIKA

LOGISTIKA

ODBYT

ERP řešení VENTUS® 
reprezentuje dvě desetiletí 

zkušeností a úzké propojení 
s moderními technologiemi. 

Tento robustní a ověřený 
celopodnikový informační 

systém pokrývá následující 
procesy a funkce.

VÝBĚR Z ŘEŠENÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ

Finanční účetnictví 
(platební žurnál, dávky, kompenzace, 

pohledávky, upomínky, zápočty, 
platební příkazy)

Plánování a rozpočty
(možnost evidence plánu až na analytické 
účty, střediska, zakázky, činnosti v ročním, 

měsíčním nebo kvartálním režimu)

Datové schránky
(pro komunikaci s partnery, k odesílání 
přiznání k DPH a souhrnného hlášení)

Evidence majetku
(daňové a účetní odpisy včetně plánů, 

inventarizace, pohyby majetku, 
zařazení a vyřazení)

Obchodní partneři
(registr plátců DPH, bonita partnerů, 

výpisy z rejstříků)

Komplexní evidence 
vnitropodnikové pokladny

(evidence pokladen v různých měnách, 
evidence záloh, cenin)

Účetnictví a účtování odbytu
(fakturace, kontrolní výkazy)

Kompletní funkční pokrytí jednotlivých modulů 
nebo celého systému VENTUS® si můžete vyžádat 

na e-mailu obchod@kvados.cz.

Rozsáhlý ekonomický a �nanční 
controlling – MIS a OMIS

ERP systém VENTUS® neustále vyvíjíme a klientům každé čtvrtletí dodáváme novou verzi. Vedle aktualizací podle platné 
legislativy také rozšiřujeme funkce jednotlivých modulů a agend. Velkou přidanou hodnotou řešení VENTUS® je 
zachování plné funkčnosti veškerých již realizovaných zákaznických úprav i v nejnovější verzi produktu.

Podnikový informační systém zpracovává data, která jsou klíčová pro fungování �rmy. Jejich správnost a aktuálnost 
je nezbytná. Proto se snažíme uživatelům práci při pořizování a kontrole dat co nejvíce usnadnit s cílem minimalizovat 
rizika lidských chyb. Řada úkonů a aktivit tak probíhá automaticky a na základě naplánování.

VENTUS® je průběžně rozšiřován o nejnovější technologie a jejich podporu. Umožňuje elektronickou výměnu 
informací (EDI) včetně mezinárodního standardu EDIFACT, provádí skutečnou kontrolu vstupních dokladů, má 
propracovaná rozhraní pro výměnu dat s B2B a B2C portály. Díky využití neuronových sítí (prvků umělé inteligence) 
a expertním systémům mohou pracovníci odbytu a logistiky řídit skladové zásoby s predikcemi objednávek podle vlivu 
prodejních akcí, počasí, sezonnosti sortimentu nebo státních svátků.

Jsme přesvědčeni, že přesné a aktuální informace jsou nezbytné také pro manažery. VENTUS® pro ně má připraveny 
všechny potřebné názorné přehledy (reportingové tabulky, přepočítané OLAP datové kostky i další). Zároveň je k dispozici 
dynamický nástroj OMIS (operativní manažerský informační systém) s volitelnými grafy a tabulkami důležitých 
ekonomických ukazatelů.

Pro efektivní manažerské 
řízení je dostupná paleta 
nástrojů – reportingové 
sestavy standardní i na míru, 
manažerský informační 
systém (MIS) a operativní 
manažerský systém (OMIS)



ERP SOFTWARE

®VENTUS

Podnikový systém
projektovaný na míru

HLAVNÍ PŘÍNOSY

Nasazením ERP VENTUS® 
získáte nejen kvalitní podnikový 

informační systém.

Dvě desetiletí zkušeností z vývoje 
těchto nástrojů pro podmínky 

českého, polského a slovenského 
prostředí jsou zárukou naší 

kompetentnosti. Známe trh a víme, 
jak společnosti fungují a jaké 

procesy potřebují efektivně řídit. 
Na vaší straně tak bude stát 
významný partner s týmem 
kvali�kovaných specialistů.

· ERP software dodávaný přímo výrobcem, s možností 
 přizpůsobení na míru každému klientovi

· Dvě desetiletí vývoje ERP softwaru se zkušenostmi předních
 odborníků na odbyt, ekonomiku, logistiku, controlling 
 a business intelligence

· Pravidelné aktualizace se zachováním funkčnosti všech
 zákaznických úprav a s garancí zpětné kompatibility

· Pravidelná integrace nejnovějších technologií a best practices 
 v dané oblasti

· Pokročilé funkce dostupné jen v top řešeních – automatizované 
 párování faktur s příjemkami, schvalování zbožových faktur,
 nástroj pro efektivní řízení skladových zásob, import kmenových
 dat sortimentu

· Silná podpora logistiky ve skladech – možnost rozšíření 
 o řízený sklad (WMS)

· Přímé napojení na maloobchodní systém a podpora procesů 
 obchodních zástupců

· Soulad s českou, slovenskou a polskou legislativou, včetně 
 vícejazyčné podpory pro manažerské řízení

· Jednoduchý licenční model podle současně přistupujících 
 uživatelů a podpora multilicencí

· Modulární architektura řešení s rozšiřováním datového modelu
 dle potřeb klienta

· Možnost komplexního hostování systému ve vlastním datovém
 centru společnosti KVADOSREFERENCE

Vážíme si každého klienta 
a respektujeme jeho jedinečnost. 
Ke všem přistupujeme individuálně 
s ohledem na potřeby a specifika jejich 
byznysu. Řešení VENTUS® využívají 
například tito zákazníci:

RAPPA
®

HRAČKY - DÁRKY - KARNEVAL

ERP SYSTÉM PRO 
KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 
PROCESŮ STŘEDNÍCH 
A VELKÝCH SPOLEČNOSTÍ, 
SE SPECIALIZACÍ 
NA VELKOOBCHOD, 
MALOOBCHOD 
A LOGISTIKU VE SKLADECH, 
ORIENTOVANÝ 
NA ZÁKAZNICKÁ 
PŘIZPŮSOBENÍ A DODANÝ 
PŘÍMO VÝROBCEM

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika
              +420 596 126 210 (211)                  obchod@kvados.cz          kvados.czWEBTELEFON E-MAIL

© KVADOS, a. s. Všechna práva na obsah vyhrazena.
Loga a jména produktů jsou ochrannými nebo registrovanými
ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jiných držitelů.

DRIVING YOUR BUSINESS

®VENTUS
ERP SOFTWARE
Podnikový systém projektovaný na míru 

®myAVIS
MOBILE SOLUTIONS
CRM s podporou obchodních 
procesů v terénu

®myTEAM
PROCESS MANAGEMENT
Řízení vnitro�remních procesů, úkolování
a práce s dokumenty

®mySTOCK
WAREHOUSE MANAGEMENT
Řízení logistiky a skladových procesů

NAŠE ŘEŠENÍ,
KTERÁ VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

®myCASH
RETAIL MANAGEMENT
Moderní styl maloobchodního prodeje

®myDATACENTER
PRIVATE CLOUD SOLUTION
Prostředí pro spolehlivý a bezpečný 
provoz aplikací
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KVADOS je od roku 1992 respektovaným výrobcem a dodavatelem softwarových 
řešení, služeb a poradenství. Jejich kvalitu dokládají certi�kace podle 
mezinárodních norem ISO pro oblast informačních a komunikačních technologií. 
Základním principem naší práce jsou správně řízené projekty a schopnost 
porozumět procesům a působení klientů. Využíváme k tomu bohaté zkušenosti 
našich odborníků a know-how prověřené v 11 zemích světa, kde působíme.

Dlouhodobě se soustředíme na vyhledávání nových tržních příležitostí a usilujeme 
o získání vedoucího postavení v oboru. Klademe si nemalý úkol – trvale dodávat 
produkty a služby, které podporují naše klienty v uskutečňování vytyčených cílů, 
pomáhají jim k úspěchu a k zefektivnění �remních procesů. Při vývoji řešení 
preferujeme kreativní a inovativní přístup. Také proto jsme spoluzakladateli sdružení 
IT Cluster – vůdčí síly výzkumu a vývoje nových technologií v Moravskoslezském 
kraji. Obchodně spolupracujeme s předními mezinárodními společnostmi, které 
nás pokládají za stabilního partnera, stejně jako naši zákazníci.
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