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„JSME 100% ČESKÁ SPOLEČNOST S DLOUHOLETOU HSTORIÍ A PŮSOBENÍM V ČR, SK, PL A DE.“

„Z NAŠICH ZKUŠENOSTÍ SE SNAŽÍME VYTVÁŘET EFEKTIVNÍ, PLNOHODNOTNÉ, PŘEHLEDNÉ A 
HLEVNĚ JEDNODUŠE OVLADATELNÉ SYSTÉMY.“

„UVĚDOMUJEME SI, ŽE NAŠIMI ZÁKAZNÍKY MOHOU BÝT TAKÉ RODIČE, ZAMĚSTNACI A 
ZAMĚSTNANKYNĚ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTEŘÍ NEMUSÍ BÝT AKTIVNÍMI UŽIVATELI 
MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ. SYSTÉMY STAVÍME, ABY K NIM BYLY VŽDY VTŘÍCNÉ.“

JAN KAŠPAR
JEDNATEL 

AUKSYS S.R.O.



- EVIDENČNÍ
- DOCHÁZKOVÝ
- REZERVAČNÍ
- NÁHRADOVÝ
- FAKTURAČNÍ
- ÚČETNÍ
- VÝKAZOVÝ



Vlastní webová stránka - systém obsahuje vlastní, zjednodušenou webovou prezentaci, 
která dokáže nahradit webovou stránku. Webové prezentace má vlastní redakční 
systém, prostřednictvím kterého je možné jednoduše tuto prezentaci administrovat. 

Elektronická docházka prostřednictvím RFID čipů zaznamenávající průchody 
žáků i zaměstnanců.

Součástí systému je databáze uživatelů, zákazníků. Každý uživatel má svou kartu, kde 
jsou zaznamenány osobní data dle požadavků MŠMT, informace o docházce, omluvách, 
náhradách. 

Základem systému je umožnit zákazníkům termíny omlouvat, nahrazovat, hlídat a 
doodbjednávat dle definovaných pravidel. V pravidlech lze nastavit kapacita třídy, do 
kdy se může zákazník omlouvat, do kdy si může vybírat náhradu.



Evidence a tiskové sestavy třídní knihy s docházkou. Možnost filtrování 
termínů, od kdy, do kdy se má třídní kniha generovat. Evidence 
rámcových školních vzdělávacích systémů.

Přehledná databáze výkazů zákazníků. Výkazy zaznamenávají 
v daném období odchozené termíny zákazníka. Na základě 
výkazu je možné generovat zákazníkům faktury. 

Součástí systému jsou nově dva moduly:
- fakturační a účetní modul
- Komunikační modul umožňující odesílání sms, pushup

notifikací a mailů

Zákazníci mají možnost si vybírat z libovolného počtu 
jídel. Pokud nemá školka vlastní jídelnu, systém každý 
den odesílá aktualizovanou objednávku do externí 
jídelny.





VYUŽITELNOST PRO FARNŠÍZOVÉ SYSTÉMY

ŠKOLKY LZE PŘOPOJIT DO CENTRÁLNÍHO SYSTÉMU SLEDUJÍCÍ VEŠKERÁ DATA ZE VŠECH POBOČEK
- VÝKAZY
- STATISTIKY
- ONLINE AKTUÁLNÍ DATA
- PŘÍSTUP DO VŠECH DATABÁZÍ JEDNOTLIVÝCH ŠKOLEK
- FINANCOVÁNÍ
- KOMUNIKACE NA VŠECH ÚROVNÍCH (PARTNEŘI – ŠKOLKY, RODIČE)



Děkuji za pozornost
Auksys s.r.o.

info@auksys.cz
www.auksys.cz

mailto:info@auksys.cz

