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Informační systém EKOS Vema nabízí 
sadu aplikací pro zpracování širokého 
spektra agend z oblasti ekonomiky 
a logistiky.

Pro jakoukoli organizaci platí, že musí být nějakým 
způsobem řízena – a se jedná o začínající firmu s několika 
zaměstnanci či o nadnárodní společnost se stovkami za-
městnanců, o organizaci působící v podnikatelské sféře, 
o organizaci příspěvkovou či rozpočtovou nebo o organizační 
složky státu. Veškeré firemní procesy je nutné co nejvíce 
zefektivnit, zrychlit a zpřehlednit.
Společnost Vema, a. s. se již přes dvě desetiletí zabývá 
vývojem informačních systémů, které nabízí spolehlivé 
a komplexní řešení pro řízení firmy. Vytvořila provázaný 
systém, který vzájemně spolupracujícími aplikacemi pokrývá 
celou firemní agendu organizací všech typů a velikostí. Díky 
informačnímu systému EKOS Vema tak hravě zvládnete 
všechny běžné i složité činnosti spojené s problematikou 
ekonomiky a logistiky organizace. Jednou z hlavních před-
ností všech aplikací je neustálý vývoj technologií a pravidelné 
zapracovávání stále se měnící legislativy.
Pro ucelené řešení nabízíme konverzní moduly, které řeší 
například elektronickou komunikaci s peněžními ústavy, 
výstupy požadované státní správou či komunikaci se 
čtečkami čárových kódů v majetcích nebo ve skladech.

S EKOS Vema získáte: 
•	komplexní	přehled	o	hospodaření	organizace	
•	snadné	vedení	účetnictví	i	daňové	evidence	
•	všechny	potřebné	výkazy	pro	úřady
•	evidenci	dlouhodobého	i	drobného	majetku
•	aktuální	stav	materiálů,	výrobků	i	zboží	na	skladě	
•	okamžité	porovnání	nákladů	a	režií	jednotlivých	zakázek
•	 identifikaci	možných	úspor
•	přehled	o	řešených	obchodních	případech
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EKOS Vema
ekonomika Vaší organizace 
pod kontrolou

Využívejte software Vema
      formou služby V4 Cloud
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Účetnictví nabízí efektivní vedení účetních knih, kompletní 
zpracování daňové evidence a výkazů, široké možnosti výstu-
pů. K dispozici jsou rovněž předdefinované finanční ukazatele 
a nástroje pro tvorbu vlastních výkazů. Prvotní doklady se účtují 
na základě předkontací. V závislosti na přístupových právech 
a požadavcích uživatele lze provádět úpravy zaúčtování během 
celého účetního období, po jehož ukončení se účetní knihy au-
tomaticky uzavřou a otevře se nové období. Samozřejmostí je 
záruka legislativní podpory i v oblasti zpracování DPH a tvorba 
výkazů v souladu s platnými předpisy. Efektivní analýza může 
být prováděna během více let. Účetní data lze sledovat dle nej-
různějších, volitelných kritérií. Hierarchická struktura organizace 
nabízí rozbor výsledků hospodaření až ve 4 úrovních, zakázky 
a činnosti pak umožňují další, detailnější pohled. Pro specific-
ké účely sledování dat je možné volit individuální délku účtu, 
přesahující běžných 6 znaků. V rámci rozšíření účtu lze pro po-
řizování dokladů využívat i strukturovanou rozpočtovou sklad-
bu až do detailu identifikace koruny. Samozřejmostí je tvorba 
všech účetních a finančních výkazů rozpočtových a příspěvko-

vých organizací (od 
účetní závěrky až 
například po Po-
mocný analytický 
přehled) v podobě 
sestav i elektronic-
kých výstupů pro 
zřizovatele (napří-
klad ve formátu pro 
MÚZO, GORDIC) a Centrální systém účetních informací státu 
(CSÚIS). Je zajištěna i samotná přímá komunikace se systé-
mem CSÚIS, ale i dalšími moduly Integrovaného informačního 
systému státní pokladny (IISSP) v rámci rezervačního informač-
ního systému. Aplikace také umožňuje odesílat vybraná podání 
(např. Přiznání k DPH) do datových schránek. Pro hospodaření 
s vlastními nebo poskytnutými prostředky poslouží sledování 
rozpočtu či plánu. Řešení dotací a grantů v rámci vícezdrojové-
ho financování Vám pomůže lépe hospodařit s poskytnutými 
prostředky.

Fakturace slouží ke zpracování dokladů, které souvisejí s do-
davatelsko-odběratelskými vztahy, a to jak v tuzemské, tak 
i v zahraniční měně včetně výkazů Intrastat a Souhrnného hlá-
šení. Snadné pořizování fakturačních dokladů je podpořeno 
kopiemi dokladů nebo zadáváním dle vzorů. Doklady faktura-
ce jsou účtovány či odúčtovány online. V aplikaci Fakturace je 
kompletně vyřešeno zpracování zálohových faktur, daňových 
dokladů k platbě a vyúčtovacích faktur. Systém periodických 
faktur umožňuje provádět pravidelné automatické úhrady na 
základě platebního nebo splátkového kalendáře. Platby jsou 
k fakturačním dokladům párovány automaticky. Aplikace po-
skytuje propracované řešení upomínání a penalizace faktur. 
Komfort zpracování také doplňuje automatické vytváření vzá-
jemných zápočtů, systém postoupení pohledávek, eviden-

ce zádržného nebo 
komplexní zpracová-
ní opravných polo-
žek k pohledávkám 
včetně jejich odpisů 
a rušení. Fakturace 
poskytuje plně au-
tomatické zpracování DPH včetně režimu přenesené daňové 
povinnosti, ručení za DPH s kontrolou spolehlivosti partnerů. 
Aplikace pracuje s elektronickou fakturou ve formátu ISDOC 
a umožňuje přímou komunikaci s datovými schránkami. 

Účetnictví

Fakturace

Aplikace	Vema	nabízejí	uživatelsky	velmi	přívětivé	a	intuitivní	nástroje,	pomocí	kterých	mohou	i	uživatelé	zcela	neznalí	
práce	v	našich	aplikacích	získat	potřebná	data	a	zpracovat	podle	konkrétních	potřeb	do	analytických	tabulek	či	grafů.

IS	EKOS	Vema	lze	provozovat	v	jednoduchém	lokálním	režimu,	ve	sdíleném	režimu	v	lokálních	sítích	i	přes	internet	
formou	služby	V4	Cloud,	mezi	vzdálenými	stanicemi	přes	internet.	Kromě	toho	je	možné	potřebné	agendy	i	jejich	části	
provozovat	i	na	odloučených	pracovištích,	která	nejsou	vzájemně	propojena	počítačovou	sítí,	a	jejich	data	periodicky	
přenášet	do	centra.

Významné	rozšíření	možností	práce	s	aplikacemi	přináší	využití	Portálu	Vema.	Prostřednictvím	internetu	se	mohou	
oprávněné	osoby	dostat	odkudkoli	do	všech	potřebných	databází	a	pracovat	s	dynamickými	dokumenty	nebo	tabulkami.

Dynamická analýza dat

Možnosti provozu

Oblasti řešení
Nástroje pro finanční, nákladové i manažerské účetnictví

Propracované řešení dodavatelsko-odběratelských dokladů

Ucelené řešení ekonomických a logistických agend

  s  maximální automatizací rutinních činností
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Využití aplikace Banka ve spolupráci s aplikacemi Fakturace 
a Účetnictví zjednodušuje a automatizuje zpracování bezhoto-
vostních úhrad ve styku s peněžním ústavem. Poskytuje oka-
mžitý přehled o plánovaných a realizovaných úhradách a sta-
vu peněz na bankovních účtech. Aplikace Banka standardně 
podporuje zpracování převodních příkazů i bankovních výpisů 
elektronickým bankovním stykem s velkým množstvím peněž-
ních ústavů.

Pokladna zpracovává všechny hotovostní toky organizace 
v tuzemské i zahraniční měně a poskytuje přehled stavu pe-
něz kdykoli během zpracování. Kromě běžných pokladních 
dokladů a hotovostních úhrad faktur nabízí Pokladna systém 
vystavení a automatického vyúčtování záloh a evidenci plateb 
kartami. V Pokladně je plně řešena problematika DPH a zpra-
cování pokladních dokladů ve valutách včetně výpočtu kurso-
vých rozdílů.

IS EKOS Vema umožňuje přesnou evidenci a správu majetku 
s mnoha automatizovanými funkcemi. Můžeme zde vést jak 
dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, tak majetek drobný. 
Poskytuje i údaje o majetku vyřazeném nebo v operativní evi-
denci. Veškeré provedené pohyby majetku jsou přesně zaevi-
dovány s uchováním všech informací o majetku v době prove-
dení pohybu a s obrazem v účetnictví. Jsou řešeny všechny 
legislativně dané způsoby odpisování, je možné definovat i od-
pisové plány vlastní. Lze evidovat příslušenství majetku, opravy 
a kontroly. Na konci roku jsou provedeny daňové odpisy, při-
čemž můžeme vytvořit sestavu daňových odpisů jako podklad 
pro daňové přiznání.

Aplikace Sklady slouží k zajištění přesné evidence stavu 
a veškerých pohybů materiálů, výrobků nebo zboží na skladě, 
případně více skladech. V rámci skladu lze evidovat přesné 
umístění konkrétní skladové položky. Sklady je možné vést bu 
metodou průměrných cen, nebo metodou FIFO. Kromě příje-
mek a výdejek materiálu je zde možné vystavovat další typy 
skladových dokladů (prodejky, dodací listy, rezervace, průběž-
ky sloužící pro zaevidování současného příjmu a výdeje).

Všechny příjmy a výdeje jsou uchovávány po definovanou 
dobu jako pohyb na skladové kartě. Množství sestav umožňuje 
snadné vyhodnocení obrátkovosti sladových položek a opti-
malizaci skladových zásob usnadňuje automatické generování 
požadavku na podlimitní skladové zásoby.

Aplikace Sklady poskytuje komfort zpracování čárových kódů 
a to při registraci i kontrole zásob materiálu a zboží.

Banka

Pokladna

Majetek

Sklady

Automatizace bezhotovostních plateb

Vše co souvisí s hotovostními platbami

Komfortní správa majetku včetně využití čárových kódů

Skladové hospodářství od malých po rozsáhlé systémy skladů

Nadstandardní možnosti přizpůsobení vzhledu

i funkčnosti uživatelem i našimi konzultanty
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Další informace Vám rádi sdělíme
na tel.: 530 500 100 (obchodní oddělení)

Aplikace je významnou pomůckou při činnostech spojených 
s pohyby zboží z organizace směrem k odběrateli a od doda-
vatele směrem do organizace. Část Odbyt slouží k evidenci 
a zpracování odběratelských obchodních případů realizovaných 
v organizaci a všech dokladů s obchodním případem souvisejí-
cích. V části Nákup jsou evidovány a zpracovávány požadavky 
na nákup (dle stavu skladu, z došlých objednávek,…), doda-
vatelské objednávky a související doklady. Obě spolupracují 
s aplikacemi Sklady (příjemky, výdejky) a Fakturace (faktury při-
jaté, vydané). Aplikace umí automaticky generovat doklady z již 
existujících údajů, sledovat podrobně stav obchodních případů, 
poskytuje výstupy pro hodnocení a další funkčnosti.

Aplikace je určena k evidenci zakázek včetně jejich základních 
charakteristik a sledování plánovaných a skutečných nákladů. 
Umožňuje zadávat složení zakázky pomocí číselníků materiálů, 
prací, ostatních nákladů a předem zkalkulovaných výrobků. 
Aplikace umožňuje počítat plánovou kalkulaci zakázky a při 
změně složení zakázky provést kdykoliv její rekalkulaci.

Nákup a odbyt

Zakázka

Pohyb zboží a souvisejících dokladů od nákupu po prodej

Evidence plánovaných a skutečných nákladů na zakázky

Zabezpečení osobními ochrannými pracovními prostředky

Řízení servisních činností

Aplikace Ochranné prostředky je určena všem organizacím, 
které v souladu s platnou legislativou poskytují svým zaměst-
nancům osobní ochranné pracovní prostředky potřebné pro 
výkon jejich povolání. Hlavním cílem aplikace je sledovat za-
bezpečení nárokovanými osobními ochrannými pracovními 
prostředky, řešení požadavků na výměnu opotřebovaných 
a doplnění chybějících ochranných prostředků u jednotlivých 
pracovníků. Aplikace Ochranné prostředky úzce spolupracuje 
s aplikací Skladové hospodářství IS EKOS Vema a je propoje-
na s Personalistikou.

Základem této aplikace je servisní karta (např. automobilu), ke 
které se evidují jednotlivé zakázky – prodeje nebo opravy. Da-
tovou základnu tvoří ceník prací a ceník materiálů. Prováděné 
práce se zadávají hodinovou sazbou nebo paušálem. V celém 
průběhu realizace zakázky mají pracovníci servisu přehled 
o aktuálním stavu zakázky a mohou tak pohotově reagovat 
např. na telefonický dotaz zákazníka o stavu jeho vozidla.

Ochranné prostředky

Servis

Rozšiřující aplikace


