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NA TO, ABY SME VÁS DOSTALI NA VYŠŠÍ LEVEL

1
nového prostredia

440
vylepšení

21
veľkých noviniek

PROSTREDNÍCTVOM

620
hodín analýz

220 
hodín porád a workshopov

980
hodín programovania

480
hodín testovania

SME ZREALIZOVALI

VYPILI

1320
káv

410
litrov vody

670
čajov 1

Poskytnúť používateľom vyšší užívateľský komfort

V súčasnosti pojmy ako používateľské rozhranie a používateľská prívetivosť 
zohrávajú pre užívateľa dôležitú úlohu v každom informačnom systéme. 
V oblasti podnikových informačných systémov sa dostávajú do centra 
pozornosti spolu s novými trendmi v oblasti informačných technológií. 
Pri správnom uchopení, prispievajú k vyššej produktivite, komfortu
a spokojnosti svojich používateľov. 

Pri vývoji verzie IS SOFTIP PROFIT Plus 6.01 sme vychádzali z hlavného 
cieľa, poskytnúť používateľom vyšší užívateľský komfort.

Najvýznamnejšou novinkou verzie je nový spôsob centrálneho spúšťania 
aplikácií produktu, ktorý umožní lepšiu orientáciu v produkte a mnoho 
funkcionalít pre zrýchlenie a zjednodušenie práce používateľov.

Verím, že používatelia ocenia aj nové možnosti vizualizácie údajov,
pomocou ktorých majú možnosť získať iný pohľad na vzájomne
súvisiace doklady a grafickú prezentáciu údajov.

Pri realizácii cieľov sme si prirodzene stanovili úlohu plnej  kompatibility 
k predchádzajúcej verzii. To  znamená, že súčasný používatelia nájdu 
všetko na tom mieste, tak ako boli zvyknutí. 

Celému vývojovému realizačnému tímu patrí za prácu vykonanú na tejto 
verzii moje poďakovanie

Verím, že týmito novinkami uľahčíme a spríjemníme prácu s jedinečným 
SOFTIP PROFIT Plus.  

Dušan Homola
Produktový manažér

3500
upravených obrazoviek



NOVÝ, MODERNÝ A INTUITÍVNY VZHĽAD OBĽÚBENÝ ERP SYSTÉM V NOVOM MODERNOM VZHĽADE 
Pri vývoji novej verzie SOFTIP PROFIT Plus sme sa rozhodli, že zákazníkom dáme viac ako len novú funkcionalitu. 

Chceme, aby naši zákazníci používali SOFTIP PROFIT Plus

 radi
 a
 jednoducho

Pri tomto náročnom cieli sme sa nespoľahli iba na naše vlastné znalosti, ale spolupracovali sme s partnermi,
špecializujúcimi sa na návrh dizajnu užívateľských rozhraní softvérových produktov, služieb a procesov.

Aplikovali sme moderný Flat design, ktorý využívajú v súčasnosti hlavne mobilné aplikácie s cieľom maximálne
zjednodušenia a porozumenia ovládania. Odstránenie väčšiny čiar a 3D efektov, odlišovanie a oddelenie oblastí 
prostredníctvom farebných plôch a zjednodušenie ikon na jednofarebné
a graficky čisté je len malým výberom z množstva zmien, ktoré sme urobili pre zvýšenie
komfortu používateľov SOFTIP PROFIT Plus. 

Prehľadnejší, intuitívnejší, užívateľsky prítulnejší a krajší.  A navyše všetko v ňom nájdete práve tam, 
kde to čakáte! 
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Nová aplikácia Centrál - Ovládanie všetkých modulov a akcií z jedného miesta
CENTRÁL slúži na spúšťanie jednotlivých aplikácií SOFTIP PROFIT Plus a zabezpečuje komunikáciu medzi nimi.
Hlavná obrazovka obsahuje dlaždice s názvami sekcií a aplikáciami nachádzajúcimi sa v zvolenej sekcii.
Špecializovanými sekciami v rámci centrálu sú obľúbené aplikácie a vlastné odkazy, ktoré umožňujú používateľovi 
prispôsobiť si ovládanie presne podľa vlastných preferencií  a potrieb.

Obľúbené a vlastné odkazy
Používateľ si môže zo všetkých ponúkaných akcií vybrať svoje obľúbené, najčastejšie využívané a vytvoriť si tak
vlastný ovládací prvok aplikácie. Rovnako tak má aj možnosť vybrať si vlastný panel s odkazmi,
na ktorý môže umiestniť akékoľvek externé aplikácie

Aktívny strom akcií  v každej aplikácii
Nová verzia prináša aktívny strom odkazov, ktoré môžu spúšťať akcie nielen z práve spustenej ale aj z iných aplikácií. 
Po spustení aplikácie Centrál, ktorá riadi komunikáciu medzi všetkými aplikáciami sa v ľavej časti okna zobrazí
dynamický strom s položkami menu celého PROFIT Plus. Z neho je možné ktorúkoľvek aplikáciu spustiť a zároveň 
aktivovať zvolený číselník, alebo evidenciu. Strom akcií je viditeľný vo všetkých aplikáciách a umožňuje
z každej jednej spustiť ľubovoľnú inú.. 

Fulltextové vyhľadávanie a spúšťanie aplikácií a jednotlivých akcií 
Ak poznáte názov hľadanej akcie, máte možnosť v strome akcií vyhľadávať písaním textu do riadku nad stromom.
Pri písaní sa postupne aktivujú akcie, ktorých meno obsahuje napísaný text. 

História akcií a zdieľanie medzi aplikáciami 
Priebežne sa pri vašej práci zaznamenáva história spustenia jednotlivých akcií, zakomponovaných do stromového 
menu. Navyše je vzájomne zdieľaná medzi všetkými aplikáciami spustenými z jedného centrálu.

Používateľovi kedykoľvek umožňuje:
• rýchle prepínanie medzi aplikáciami,
• rýchly návrat do predtým aktívnej aplikácie,
• rýchly návrat do aplikácie Centrál jediným klikom.

Je neoceniteľnou pomôckou pre používateľov, ktorí pri svojej činnosti pravidelne využívajú väčšie množstvo
rôznych akcií v rôznych moduloch. 

ZJEDNODUŠENIE OVLÁDANIA 
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Informácie, ktoré vidíte na monitore pred sebou si často žiadajú,
aby sme sa na nich vedeli pozrieť v špecifickom uhle pohľadu.
Či už sa jedná o výber konkrétnych údajov, ich kotvenie, zoradenie, individuálne filtrovanie, to všetko poskytuje
SOFTIP PROFIT Plus na úrovni, ktorú poznáme z Excelu.

Vylepšenia práce so zoznamom
Pri každodennej práci oceníte určite napríklad, podfarbovanie aktívneho riadku, bunky, vyhľadávanie vnútri textov, 
menu s často používanými voľbami a menami stĺpcov, radenie zoznamu podľa stĺpca jednoduchým dvojklikom,
ukotvenie stĺpcov, textový filtrovací riadok, rýchly filter s prednastaveným výberom hodnôt a mnohé iné.

Zvýraznenia pre ľahšiu prácu
Ak potrebujete hneď na prvý pohľad vidieť v zobrazenom zozname určité hodnoty, farebné zvýraznenia riadkov,
alebo buniek môžete definovať podľa svojich potrieb. Pre vlastnú kontrolu si definujte povinné údaje pri zadávaní 
alebo oprave záznamov, ktoré sa vám zobrazia s farebným orámovaním. 

Využitie možností širokouhlých monitorov
Masívny prechod výrobcov k výrobe širokouhlých monitorov umožňuje v aplikáciách usporiadať niektoré ovládacie 
prvky, aby využitím obvykle hluchých miest sme uvoľnili miesto pre zobrazenia žiadaných údajov.
SOFTIP PROFIT Plus umožňuje napríklad presunúť horný panel s tlačidlami doprava alebo ho skryť, rovnako
i spodnú lištu so stavovými informáciami je možné skryť, v prípade zaevidovania chyby sa automaticky objaví. 

VYŠŠÍ KOMFORT PRÁCE S DÁTAMI
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SOFTIP PROFIT Plus prináša
• Dokonalý prehľad súvisiacich dokladov 
• Grafickú mapu prepojených súvisiacich dokladov
• Zobrazenie detailu súvisiacich dokladov
• Grafy priamo v okne

Tok dokladov a ich súvislosti
V podnikovom informačnom systéme SOFTIP PROFIT Plus doklady z rôznych evidencií spolu súvisia.Napríklad výdajka 
zo skladu môže vzniknúť podľa dodacieho listu, tá môže byť zaúčtovaná z výdaja, môže podľa nej vzniknúť príjemka,
a pod. 

Novovytvorená služba Tok dokladov umožňuje grafickú reprezentáciu týchto vzťahov a zároveň umožňuje prejsť
priamo do evidencie viažucej sa k dokladu.

Grafy v  SOFTIP PROFIT PLUS
Mnohé na obrazovke zobrazené údaje dostávajú jednoduchým znázornením vo vhodnom formáte grafu
úplne iný rozmer a informačnú hodnotu. Práve preto sme zakomponovali možnosť vytvárať grafy
a následne zobrazovať priamo nad štandardnou evidenciou údajov. 

Grafy si môžete vytvárať nad aktuálnou evidenciou – oknom, kde si ich môžete kedykoľvek nanovo vytvoriť
jednoduchým kliknutím na ikonu. Ak si bude vaša práca vyžadovať špeciálne grafy, je možné podklady pre tieto grafy 
pripraviť prostredníctvo tzv. Manažérskych prehľadov.

NOVÉ MOŽNOSTI VIZUALIZÁCIE ÚDAJOV


