
Seznámení s ERP 
systémem K2





Systém, který nezastarává
Funkční ERP systém je jedním ze základních předpokladů úspěšného fungování každé 
společnosti. Proto každoročně v listopadu uvolňujeme na trh novou verzi ERP systému K2, 
která kromě modernizace některých částí systému přináší i celou řadu inovací a novinek. 

 

Klienti si sami volí četnost přechodů na novější verze. Největší skupinu našich klientů tvoří 
firmy, které aktualizují jedenkrát za 2 roky. Výjimkou nejsou ani společnosti, které chtějí 
novinky ERP systému K2 využívat co nejdříve a aktualizují tak svou K2 každý rok.

Uvolněné verze jsou na trhu podporovány následující 3 roky. V rámci životního cyklu každé 
verze uvolňujeme na kvartální bázi nutnou legislativní podporu a další vylepšení.

V rámci komfortu dokážeme zajistit aktualizaci ERP systému K2 plně v naší režii. Servisní 
smlouva může pokrýt i údržbu všech zákaznických úprav. Klienti tak nemusí mít obavy ani 
tam, kde se K2 přizpůsobila jejich specifickým požadavkům a potřebám.



Otevřenost a snadná rozšiřitelnost 
systému
Jednou z hlavních zásad při vývoji ERP systému K2 je, aby všechny nástroje dostupné 
pro naše vlastní vývojáře byly k dispozici i pro naše partnery a IT oddělení našich klientů.

Pomocí K2 skriptu je možné systém upravit nebo doplnit o nové funkce. Návrhář 
formulářů umožňuje změnit podobu jednotlivých formulářů. Nákupčí tak může vidět 
stejná data jinak než účetní.

a. Vlastní plnohodnotné vývojové prostředí a programovací jazyk.

b. Možnost snadno vytvořit novou agendu v systému.

c. Modifikace standardní funkce jádra ERP K2.

d. Úprava formuláře na míru pro určitou skupinu uživatelů.

e. Různé formuláře pro vytváření nebo prohlížení dat.

f. Možnost definovat formuláře pro konkrétní zařízení a displeje.

g. K2 API umožňuje připojit jiný systém nebo celou funkčnost zveřejnit pro aplikace  
v terénu.



Široké možnosti v oblasti reportingu
Pro snadnou orientaci v datech nabízí ERP systém K2 mnoho nástrojů. Každá tabulka 
obsahuje automatické součty, uživatelé si mohou jednoduše tvořit tiskové výstupy nebo 
přehledné grafy.

Manažeři zase mohou využít kontingenční tabulku nad datovými kostkami i živými 
daty nebo připravené reporty ve formě dashboardů, které mohou používat i ve svých 
mobilních zařízeních.
 
a. Automatické sumy pro rychlý přehled.

b. Uživatelsky definované tiskové výstupy.

c. Snadná tvorba přehledových grafů.

d. Manažerské dashboardy dostupné i na mobilních zařízeních.



Přehledné a personalizované 
formuláře
ERP systém se stává pro většinu uživatelů každodenním nástrojem, proto je důležitá jeho 
přehlednost. Prostředí ERP systému K2 bylo navrženo tak, aby respektovalo aktuální 
trendy a zároveň splňovalo požadavky uživatelů.

Každý uživatel má možnost zvolit si vlastní barevné schéma nebo nastavit velikost prvků 
na formuláři tak, aby se mu se systémem pracovalo pohodlně.

a. Uživatel si zvolí barevný styl, který mu vyhovuje.

b. Snadná změna písma a velikosti prvků na formuláři.

c. Podpora práce na více monitorech.



Pro holding i vaše zahraniční pobočky
Hledáte systém pro řízení holdingové struktury nebo plánujete otevřít svoji první 
zahraniční pobočku? Jedním z rozhodujících faktorů úspěchu je rychlost, s jakou dokážete 
začlenit všechny subjekty do centrálního systému a udržet jednotnost procesů v nich.

ERP systém K2 přináší unikátní řešení, které umožňuje sdílet data všech subjektů v rámci 
jedné databáze bez ohledu na jazyky a legislativy.

Už nebudete řešit komplikované synchronizace dat. A nebudete také čekat na svého 
dodavatele nebo vlastní IT oddělení v případě, že budete chtít ve svých dceřiných 
společnostech zprovoznit další moduly vašeho firemního informačního systému.

a. Sdílená data jednotlivých subjektů (číselníky, sklady, workflow procesy).

b. Konsolidace dat jako důsledek předchozího (automatické přepočty na zvolenou 
konsolidovanou měnu).

c. Respektování lokálních jazyků a legislativ.

d. Oprávnění uživatelů v systému definovaná na jednotlivé subjekty.



Firemní procesy pod kontrolou
Procesní řízení (tzv. workflow) je součástí ERP systému K2 a je tak automaticky propojeno 
se všemi moduly systému.

V rámci běžících procesů lze využít libovolnou informaci z dat (hodnoty z dokladů, stavy, 
platební morálka zákazníka atd.) bez nutnosti specifikovat vše už při implementaci nebo 
následně komplikovaně vyvíjet další doplňky do komunikačních rozhraní nesourodých 
systémů.

Funkce ERP  systému K2  mohou  být  blokovány  a  povoleny  na základě stavu procesu. 
Například nelze zaplatit fakturu, pokud není schválena. Nelze odeslat nabídku nad limit, 
pokud ji neodsouhlasil vedoucí pobočky. Především ale lze použít prakticky libovolné 
kritérium, které se v praxi ukáže jako potřebné.

a. Grafický návrhář pracovních postupů.

b. Automaticky spouštěné procesy na základě událostí v ERP systému K2.

c.  Provázanost na doklady a dokumenty.

d.  Možnost bezpapírového vedení systému kvality. Definice směrnic, metrik, oběh 
řízených dokumentů. Naše společnost takto již mnoho let prochází úspěšnou 
certifikací ISO 9001 a ISO/IEC 27001.

e.  Automatické notifikace v případě, že uživatel má zpracovat zvolený krok v procesu. 
Možnost notifikace, pokud nebyl dodržen sledovaný časový rámec procesu.

f.  Propojení s organizační strukturou, řešení zastupitelnosti bez nutnosti 
komplikované administrace.



V mobilu i oblíbeném webovém 
prohlížeči
ERP systém K2 si můžete vzít kamkoliv s sebou. Pro plnohodnotnou práci v systému 
nepotřebujete vlastní pracovní stanici s nainstalovaným klientem. Díky existenci webové 
K2 založené na HTML 5 se do systému přihlásíte doslova odkudkoliv – ať už jde o domácí 
počítač, pracovní stanici kolegy, tablet nebo mobilní telefon. 

Webová K2 se hodí všude tam, kde je potřeba být neustále v pohybu. Své uplatnění najde 
jak při interním nasazení například na čtečkách čárových kódů ve skladu, tak v terénu, kde 
ji ocení zejména obchodníci, servisní technici nebo řidiči.

a. Webová verze ERP systému K2 založená na HTML 5.

b. Responzivní design navržený tak, aby byla práce se systémem pohodlná i  
na menších displejích mobilních telefonů nebo čteček čárových kódů.

c. Speciální funkcionalita pro použití v terénu jako například možnost online vytvoření 
dokumentu, jeho podepsání přímo na dotykovém zařízení a okamžité další 
zpracování (odeslání e-mailem, tisk, postoupení do dalšího kroku ve workflow).

d. Možnost použití webové verze K2 i mobilní aplikace pro operační systémy  
Android a iOS. 

e. Ukládání fotografií z terénu přímo k záznamům v ERP systému K2.

f. Uložení aktuální GPS souřadnice uživatele při zadávání hodnot.

g. Podpora všech nejpoužívanějších internetových prohlížečů.



Systém, který umí prodávat
ERP systém K2 obsahuje ve svém jádru vlastní internetový e-shop, který pracuje online 
s daty celého systému. Veškeré důležité informace na webu, jako jsou např. cena nebo 
dostupnost zboží, jsou tak vždy aktuální.

Pomocí B2B portálu mohou vaši odběratelé rychle a jednoduše objednávat zboží nebo 
sledovat aktuální stav své zakázky, aniž by kontaktovali obchodního zástupce.

S ERP systémem K2 můžete také jednoduše spustit nové responzivní firemní stránky.

a. B2C e-shop.

b.  B2B portál pro vaše dodavatele/odběratele.

c. Široké možnosti nastavení dárků, slev a slevových kupónů.

d.  Firemní web v jednotném designu.

e.  Vše plně responzivní a konfigurovatelné



WMS a logistika
ERP systém K2 uřídí bez problému jakýkoliv sklad. Díky nasazení mobilních čteček 
čárových kódů snížíte chybovost a budete mít dokonalý přehled o všech skladových 
zásobách i jejich aktuálních pohybech. Díky otevřenosti celého sytému zvládne K2 
obsluhu i plně automatizovaného skladu. 

Plnohodnotný WMS systém je již ve standardu nedílnou součástí ERP systému K2. 
Odpadají tak všechny komplikace spojené s výměnou dat mezi ERP a WMS. O chybějícím 
zboží při vychystání může být ihned informován obchodní administrátor nebo nákupčí.

a. Manipulační jednotky umožňují práci s celými paletami nebo kontejnery bez 
nutnosti zabývat se konkrétními položkami.

b. Kódy zakázek zajišťují blokaci zboží na konkrétní zakázku. Lze je použít už ve fázi 
objednání zboží.

c. Logistické úlohy reprezentují frontu práce pro skladníky napříč všemi typy 
skladových operací.

d. Modul inventur zajišťuje zpracování celkové i dílčí inventury.

e. Bezdrátové čtečky obslouží všechny skladové operace, inventury nebo třeba 
kontrolu kvality. Pro jejich plnohodnotné využití není potřeba programovat aplikace 
na míru. Čtečky mohou využít standardní rozhraní webové K2.

f. Zásilkové služby navazují na expedici, umožňují tisk přepravních štítků a 
elektronickou výměnu dat s přepravními společnostmi (ve standardu je zahrnuta 
mimo jiné implementace služby Balíkobot).

g. Moduly dopravy nabízí evidenci vozidel, jízd a správu a zpracování rozvozů.  
S vazbou na externí systémy sledování vozidel umožňuje K2 porovnání plánovaných 
a skutečných nákladů na dopravu.



Nákup
ERP systém K2 firmám pomáhá zefektivnit a zrychlit proces nákupu pomocí automatického 
návrhu optimální objednávky. Dokáže pracovat s databází dodavatelských ceníků, včetně 
evidence dodacích podmínek a lhůt.

K2 umí na základě historických dat odhadnout budoucí pohyby zboží či materiálu 
a s touto predikcí dále pracovat. 

a. Evidence dodavatelských ceníků, včetně podmínek (dodací lhůty, minimální 
odběrná množství, množstevní slevy apod.).

b. Automatické návrhy objednávek zohledňující požadavky prodeje, výroby, zadané 
nebo vypočtené hodnoty minimálních a optimálních skladových zásob či dodací 
podmínky. Termíny objednávek jsou korigovány na základě potvrzení dodání 
dodavatelem.

c. Standardem pro komunikaci s dodavateli je elektronická výměna dat pomocí EDI.

d. Sledování a vyhodnocování dodavatelské disciplíny.

e. Predikce budoucích prodejů či spotřeby na základě historických dat. Automatické 
návrhy výše pojistné zásoby, bodu objednání nebo výše objednacího množství.



Obchod a marketing
Pomocí modulu CRM je možné v ERP systému K2 evidovat a vyhodnocovat kompletní 
informace o obchodních partnerech, kontaktních osobách, marketingových kampaních, 
obchodních příležitostech i jednotlivých činnostech, jako jsou dopisy, e-maily, telefony či 
obchodní jednání.

a. Řízení obchodních příležitostí a sledování práce obchodníků.

b. Kontaktní centrum pro komplexní provoz call centra – automatické záznamy aktivit 
operátorů a automatické zobrazení všech informací uložených v ERP systému K2 
na základě identifikace volajícího. Pracovník kontaktního centra má k dispozici 
informace o platbách, posledních objednávkách či průběhu reklamací ještě před 
zvednutím telefonu.

c. Nabídky a poptávky s možností jejich verzování, vyhodnocení úspěšnosti nebo také 
možnost získávat poptávky přes e-shop.

d. Ceníky a cenotvorba s datumovou platností, vzájemnými návaznostmi a libovolnými 
podmínkami pro uplatnění koncové ceny (způsob dopravy, prodejní místo, způsob 
platby apod.).

e. Evidence smluv a řízení zakázek, požadavky na rezervace zboží, odvolávky.

f. Maloprodej pro plnohodnotnou obsluhu klienta na prodejně.

g. Reklamace a servis – výměna, záměna, oprava, sleva, vratka apod.



Výroba
ERP systém K2 zvládá plánování, realizace a vyhodnocení jakékoli výroby různých oborů 
již v rámci základní instalace. K2 umožňuje evidenci jak externích, tak interních požadavků 
na výrobu v jediném přehledu, čímž umožňuje mnohem přesnější plánování termínů 
dodávek a sledování vytíženosti výrobních linek.

a. Technologická příprava výroby, kusovníky, operace, zdroj, kalkulace.

b. Pracovní příkazy s možností jejich dodatečné úpravy, žádanka na materiál 
pro výrobu, řešení kooperací.

c. Kapacitní plánování – kalendáře, hrubý plán, detailních plán s možností 
operativního přeplánování na dílnách, sledování vytížení zdrojů.

d. Odvádění výkonů a spotřeb s možností využití čteček čárových kódů nebo 
průmyslových terminálů.

e. Sledování produktivity práce.

f. Dohledatelnost materiálu ve finálním výrobku, sledování šarží, požadovaných 
parametrů a atestů.



Ekonomika, finance, majetek a mzdy
ERP systém K2 obsahuje v základu plnohodnotný ekonomický software a umí hromadně 
zpracovat doklady prostřednictvím vzorových kontací. Po zaúčtování zůstává k dispozici 
úplná provázanost účetních dokladů s obchodní sférou – z faktury je tak možné stisknutím 
jediné klávesy přejít do účetního deníku a naopak. 

Systém nabízí také komplexní modul řízení financí. Ten umožňuje sledovat mimo jiné i 
zakázky a objednávky vydané, které doposud nebyly vyfakturovány, nebo zobrazení 
dokladů s ohledem na skonto platební podmínky sjednané se zákazníky i dodavateli. 
ERP systém K2 umí také v přehledu zohlednit platební morálku zákazníků na základě 
historických dat. 

a. Kompletní účetnictví firmy, systém automatických předkontací.

b. Evidence vedlejších nákladů s možností jejich rozpouštění do prvotních dokladů.

c. Ekonomické analýzy definované legislativou s možností vytvářet vlastní analýzy.

d. Daně – DHP, EET, silniční daň, ověřování DI4 systémem VIES.

e. Účetní závěrka, konsolidovaná účetní závěrka.

f. Přecenění závazků a pohledávek.

g. Banka a pokladna, příkazy k úhradě, homebanking, zápočty, platební kalendář.

h. Saldokonto, platební morálka, penalizace a upomínky.

i. Evidence majetku, soubory majetku, odpisové plány a odepisování.

j. Personalistika a mzdy, komunikace s docházkovými systémy.

k. Přehledné zobrazení stavu bankovního účtu i s předpokládanými příjmy a výdaji 
v budoucnu.
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