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IS COMPEKON – funkčně shodný s 
EIS Fénix

• Vznikl na základě 
společné analýzy

• Od samého počátku 
vždy používán klienty 
na Slovensku

• Vždy sledována a 
udržována legislativa v 
obou zemích

• Rozdílné technologie 
(SQL oproti X-base)

• Dodávky rozsáhlých 
celků programovaných 
na míru klientovi

• Oborová řešení 
(strojírenská výroba, 
dřevařská a lesní 
výroba, automotive, 
dispečinky…)



Shodné základní kameny účetnictví

• Dávkové účtování – doklad je nejprve pořízen do 
prvotní evidence, do účetních knih (deník, hlavní 
kniha, saldokonto, kalkulace) vstupuje až po 
zaúčtování

• Až 5 účetních dimenzí – účet, středisko, zakázka, 
zakázka2, druhotné členění včetně možností 
plánování a porovnávání skutečnosti

• Možnost paralelního účtování do více období v 
rámci roku i různých let. Možnost využití 
hospodářského roku

• Jednoduché opravy v již zaúčtovaných datech 
členěná na uživatelská privilegia (odúčtování 
dokladu, přímá oprava v deníku apod.)



Shodné základní kameny účetnictví

• Možnost přípravy opakovaných účetních případů, 
včetně možnosti časového rozlišení

• Automatický výpočet a zaúčtování kurzových 
rozdílů v průběhu roku i ocenění pro účetní závěrku

• Zpracování přiznání k DPH, kontrolního výkazu i 
souhrnného hlášení bez nutnosti ručních korekcí a 
to včetně dodatečných či opravných podání

• Možnost tisku přiznání i přímého podání na portál 
státní správy

• Evidence a sledování úhrad přijatých i vydaných 
faktur bez nutnosti jejich účtování, možnost 
automatického upomínání dlužníků



A něco navíc (hodně ☺)

• Drilování napříč celým systémem pomocí pravého 
tlačítka myši

• Takřka neomezené možnosti filtrování a třídění v 
jednotlivých evidencích

• Možnost exportu do Excelu u každé evidence nebo 
číselníku

• Vlastní generátor sestav

• Tvorba pohledů tj. stejná evidence může být 
použita vícekrát pro různé účely

• A mnohé další…



Účetní deník

Drilování na 
původní 
doklady

Drilování do 
saldokonta

Dynamické 
drilování do 
číselníků

Řada 
připravených 
sestav

Sumy, 
přehledy, 
pohledy, 
Excel



Saldokonta

Drilování na 
původní 
doklady

Až 9 druhů 
saldokont s 
různým 
nastavením

Inventarizace 
pohledávek a 
závazků
Upomínky a 
penalizace

Opravy salda 
promítané do 
knih DF a VF

Automatické i 
ruční 
párování, 
kurzové 
rozdíly



Evidence DPH

Plně 
podporovaná 
SK legislativa

Možnost 
posouvání 
nároku na 
odpočet dle 
potřeby

Hlídání oprav 
dokladů 
zahrnutých v 
přiznání

Sada kontrol 
a upozornění 
na možné 
problémy

Přímé podání 
na portál 
státní správy



Kniha došlých faktur

Plná škála 
možností –
přijaté 
faktury, 
zálohy, 
dobropisy

Generace 
příjemek 
Likvidace DF 
Oběhy, 
schvalování, 
potvrzování

Přikládání 
příloh
Skenování 
orig.dokladů
Evidence 
Intrastatu

Plná 
provázanost na 
evidenci DPH
Možnost 
rozdílného 
DOBD a OBD

Provázanost 
na banku –
generace 
úhrad
Evidence 
stálých plateb

Vše potřebné je 
možné sledovat 
bez nutnosti 
zaúčtování –
jednoduché 
opravy



Kniha vydaných faktur

Plná škála možností 
– faktury, zálohy, 
dobropisy, 
periodická 
fakturace, 
samofakturace

Generace z 
výdejek, 
příjemek, 
objednávek, 
přímé vystavení

Plná 
provázanost na 
evidenci DPH
Obchody v 
tuzemsku, EU i 
mimo EU

Provázanost na 
banku 
Manažerské 
přehledy
Kontroly úhrad bez 
orientace v saldu

Vše potřebné je 
možné sledovat 
bez nutnosti 
zaúčtování –
jednoduché 
opravy



NEBUDETE NA TO SAMI

• Podpora zkušených implementačních týmů, 
projektové řízení u dodávek větších celků

• Stovky úspěšných implementací ve velkých i malých 
společnostech

• Podrobné předimplementační analýzy = žádné 
nepříjemné vícenáklady

• Vysoce kvalitní, spolehlivá a rychlá hotline = 
spokojení zákazníci

• Široká nabídka školení jak pro řadové uživatele, tak 
i vrcholové ekonomy či správce IS


