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PRODUKTOVÝ LIST 
Softwarová aplikace 

Monitoring nespolehlivých plátců, 
registrovaných běžných účtů a registrací plátců k DPH 

 

Softwarová aplikace Monitoring nespolehlivých plátců, registrovaných běžných účtů a 

registrací plátců k DPH pomáhá společnostem kontrolovat seznam svých obchodních 

partnerů vůči registru finanční správy s minimální pracností a současně vede historii 

stažených dat v originálním tvaru. Snižuje náklady společností na tuto agendu a současně 

řeší důkazní nouzi týkající se uvedení údajů v registru při řešení sporů s finanční správou 

z titulu ručení za odvod DPH.  

 

Připravujeme též víceuživatelské serverové řešení, které bude navíc umožňovat mj. jednotlivé 
dotazy přes webový server od Vašich uživatelů, stejně tak jako dotazy přes API z ERP.   

Hardwarové nároky: paměť RAM – minimálně 512MB (doporučeno 1GB, od verze Optimum 2-8GB), místo na 

disku – 1GB a více.  Procesor: od verze Optimum vícejádrový procesor. Operační systém: Windows XP Service 

Pack 2 (nebo vyšší) – pro verze Lite a Individual, Windows Vista, Windows 7, 8, Windows 2003, 2008, od verze 

Optimum doporučen W 7, 8. Softwarové vybavení: Microsoft .NET Framework 3.5 (zpravidla součást Windows 

nebo zdarma ke stažení z Microsoft webu), Adobe Acrobat Reader. Připojení k internetu: 256 kbps a vyšší 

•Opakovaná pravidelná automatická kontrola nespolehlivých plátců a registrovaných 
běžných účtů a registrací firem k DPH 

•Dávková kontrola před úhradou faktur s reportem (přetažením excel nebo csv souboru - 
"Drag 'n drop funkce") - ve verzi Small Business a vyšší 

•Ochrana Vašeho obchodní tajemství - nezadáváte seznam subjektů na server třetí strany  

Pravidelná i dávková kontrola a ochrana obchodního tajemství 

•Kontrola bonity klíčových dodavatelů ve vztahu k dlouhodobému plnění závazků. Možnost 
kontroly bonity odběratelů. 

•Možnost členění podle společností (dceřiných, ve skupině apod.) a zodpovědných osob 

Kontrola klíčových partnerů, členění dle účtovaných společností 

•Vedení časové stopy a historie údajů stažených ke sledovaným subjektům (dodavatelům) . 
Ukládání stažených souborů s možností zpětného zobrazení.  

Řešení důkazní nouze při sporu s daňovou správou 

•Systém lze propojit s ostatními ERP systémy (import subjektů, export dat pro další 
zpracování, např. zamykání plateb v ERP apod.) 

•Automatická notifikace do emailu 

•Aplikace je součástí modulárního řešení Monitoring obchodních partnerů (monitoring 
insolvenčního rejstříku, dlužníků zdravotních pojišťoven...) 

Propojení s firemními systémy, automatická notifikace, modulární řešení 


