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O nás

Našim zákazníkům nabízíme IT řešení na míru a profesionální služby za přijatelnou
cenu. Od konkurence se odlišujeme individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.
Jsme schopni pokrýt většinu problematiky v oblasti IT od jednoduchých úkonů až po
specializovanou práci.

V případě, že uvažujete o využití našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. Rádi 
zodpovíme Vaše dotazy. Zdarma vytvoříme nabídku na míru Vašim požadavkům.
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Nabízíme kompletní služby v oblasti IT:

• software pro autoservisy s EET (str. 2. - 5.)

• specializace na IT ve školách (str. 6. - 7.)

• správa PC sítí, včetně výstavby (str. 6. - 7.)

• servis PC a notebooků
• vývoj software na míru
• kompletní grafické práce
• kamerové systémy
• podpora a školení uživatelů
• a další...
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Software pro autoservisy

Společnost Aqua Health, s.r.o.
ve spolupráci s Auto Kelly a. s. nabízí

PROGRAM PRO AUTOSERVISY S EET

Jednoduše ovladatelný a cenově dostupný software pro autoservisy, který se 
od ostatních odlišuje tím, že vznikal na základě Vašich potřeb přímo v prostře-
dí autoservisů.

Ke každému zákazníkovi přistupuje-
me individuálně. Software konfiguru-
jeme a upravujeme vždy podle Vašich 
konkrétních potřeb, včetně přizpů-
sobení tiskových výstupů a dalších 
funkcí. Od našich zákazníků neustále 
přijímáme poznatky z reálného pro-
vozu (požadavky na vývoj), na zákla-
dě kterých software upravujeme a 
rozšiřujeme.

Naším cílem je zefektivnění provozu autoservisu s ohledem na jeho konkrétní specifika.
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hlavní menu jeden z tiskových výstupů daňového dokladu
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Software pro autoservisy

Co získáte používáním programu
• elektronickou evidenci tržeb (EET)
• urychlení a eliminaci chybovosti administrativy
• přesnou evidenci
• zefektivnění řízení Vašeho autoservisu
• zvýšení rentability a ziskovosti provozu
• přehled o množství náhradních dílů ve skladech
• zjednodušení administrativy a jednoduchý tisk všech 

potřebných dokladů dle povinností vyplývajících ze 
zákona 

• historie oprav (třídění dle SPZ, subjektu, VIN, atd.)
• snížení nákladů na administrativu

Funkce programu
• adresáře zákazníků (včetně zákaznických karet s čárovými kódy) a jejich vozidel s řidiči
• skladové hospodářství (čárové kódy zboží)
• evidence zakázek (s čárovými kódy)
• fakturace (vč. automatického mailování daňového dokladu zákazníkovi)
• EET - elektronická evidence tržeb
• dodací listy, sběrné faktury
• evidence odpracovaných hodin
• docházkový systém se systémem evidence práce na zakázkách
• elektronické naskladňování zboží (včetně prodejních cen) s partnerem Auto Kelly a.s.
• systém sledování marží
• automatické zálohování
• upozorňování na plánované opravy a následné zasílání SMS zákazníkům
• hlídání minimálního skladového množství
• možnosti provozování software i na více PC v rámci sítě
• možnost více pokladen dle uživatele
• řízení přístupových práv uživatelů
• uloženky pneumatik
• dokumenty k vozidlům/zakázkám
• export do účetních systémů Money S3, Pohoda, Duel a Helios
• QR kódy na platby
• zaslání SMS o ukončení zakázky
• načtení údajů o subjektu dle IČO
• tisk na termotiskárny
• autopůjčovna (vč. smlouvy o pronájmu)
• upomínkový systém neuhrazených dokladů
• a další...
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Software pro autoservisy
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Modul EET v programu pro autoservisy již používají desítky našich klientů. Není zapotřebí kupo-
vat drahá pokladní zařízení, náš systém pro autoservis obsahuje vše potřebné.

Co Váš autoservis potřebuje k úspěšnému zavedení EET do provozu?

• počítač s připojením na internet
• náš Aqua Health software pro autoservisy
• autentizační údaje EET, které vydává finanční úřad a které budou následně nainstalovány do 
našeho software

K tématu elektronické evidence tržeb jsme zřídili samostatné webové stránky, kde 
naleznete více informací: www.eetautoservis.cz

Pro autoservisy platí povinnost evidovat tržby od 1.1.2021.
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Software pro autoservisy
Docházkový systém (doplňkový modul k softwaru Autoservis)

s evidencí prací na zakázkách a propojením na software Autoservis.

• evidence příchodů/odchodů (možnost čipů nebo karet)
• přehled prací provedených na konkrétních zakázkách
• rozdělení tzv. evidenčních prací
• porovnání/vyhodnocení jednotlivých časů (přítomnost na pracovišti, odpracováno  

na zakázce, skutečně vyfakturováno)
• možnost poskytnutí informací o zakázce koncovému zákazníkovi na webových 

stránkách

Cena za kompletní software „Autoservis“
Cena se odvíjí od konkrétních požadavků, rámcově ji lze vymezit:

Malý autoservis
20 000Kč*

(nejprodávanější)

Střední autoservis
30 000Kč*

Velký autoservis
dle rozsahu zavedení

Cena zahrnuje instalaci a školení přímo u zákazníka. Servisy spolupracující s Auto Kelly a.s. mohou na 
zakoupení i následný provoz využít zvýhodněného financování.
U nás neplatíte žádné měsíční či roční paušální poplatky!
*Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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ukázka docházkového systému
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Správa počítačových sítí
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Naše společnost si Vám dovoluje nabídnout kompletní a profesionální IT správu (vašich počíta-
čů, sítí a serverů) na míru Vašim požadavkům. 
Již řadu let se specializujeme na poskytování služeb v oblasti IT a správy sítí nejen pro základní 
školy. 
Nabídneme Vám nejnovější technologie a IT vybavení za výhodné ceny. Naše znalosti a řešení 
vám budou vždy k dispozici. V případě potřeby nasadíme více techniků a zajistíme nejkratší 
možnou časovou prodlevu řešení požadavku či poruchy.

Nabízíme
• kompletní správu počítačových sítí (PC, servery, tiskárny, tabule, projektory, panely, wifi, …)

• ekonomické poradenství v oblasti IT

• zálohování všech Vašich dat

• analýzu stávajícího řešení Vašeho fyzického a programového vybavení + návrhy na efektivnější 
využití, popř. obměnu zařízení

• vzdálenou správu

• konzultace, asistence a školení Vašich zaměstnanců   
přímo u Vás ve škole/firmě

• nabídku, dodávku a servis veškeré IT techniky (PC, 
notebook, server, projektor, tiskárny, wifi, ...)

• ALL inclusive služby – zařídíme vše potřebné včetně 
spolupráce s dalšími firmami (např. Profimedia, Micro-
soft, Google, Forpsi, Active24, …)

• návrh, údržbu a výstavbu LAN sítí různého typu a roz-
sahu 

• konfiguraci uživatelských práv v doménových sítích 
vč. cestovních profilů

• nabízíme bohaté zkušenosti s prostředím ZŠ (Bakaláři, Gordic, Terasoft, Fraus, VIS Plzeň, inter-
aktivní tabule, 3Panel, iTriangle, iZákladna, Pasco, Active Inspire, …) včetně proškolení uživate-
lů a následnou podporu

• realizace a správa kamerového systému

• lektorské kurzy (3Box, 3Panel, iTriangle, Pasco, Smart notebook, Bakaláři, Word, Excel, …)
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Správa počítačových sítí

Výhody
• nižší náklady oproti vlastnímu kvalifikovanému zaměstnanci IT

• méně starostí – požadavky a potřeby Vaší školy zajistíme bez zbytečného plýtvání časem ve-
dením školy

• v případě náhlé závady či havárie sítě vždy může nastat situace, kdy bude interní pracovník ne-
dostupný z důvodu dovolené, nemoci či školení. Naše společnost má k dispozici více kvalifiko-
vaných techniků, kteří se v případě potřeby vzájemně zastupují, čímž odpadají časové prodlevy

• spolupráce s námi Vám přinese výhodu neustálé dostupnosti proškolených odborníků v akut-
ních i běžných případech. Domluvíme smluvní výhody v dohodnutých platbách jen na určitý 
počet skutečně odpracovaných hodin či paušálu za provedený úkon

Příklad řešení (měsíční paušální částka za správu 20 400,- Kč)
• 60 PC stanic (40 PC zaměstnanci + 1 PC učebna) 

• 4x server 

• 8x tiskárna

• 18x interaktivní tabule

• kamerový systém

• docházkový systém

• konzultační hodiny pro zaměstnance 

V případě že uvažujete o využití našich služeb, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme 
vaše dotazy. Zdarma vytvoříme nabídku na míru Vašim požadavkům.
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Další produkty
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Webové stránky
pro jednotlivce i firmy, e-shopy, portály, CRM systémy

Grafický design stránek
• moderní design, pokročilé nástroje
• dle potřeb a cílů klienta na základě analýz konkurence
• správné zobrazení ve všech prohlížečích - responsibilita

Tvorba www stránek - programování a kódování
• XHTML 1.0, HTML 5,  CSS 3, LESS, JQuery, AJAX
• WP, Drupal, Joomla

Copywriting, plnění obsahu
• sémanticky napsané články
• plnění obsahu webových stránek
  práce s redakčním systémem
• správcovské služby na sociálních
  sítích (Facebook, Google+,...)
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Další produkty

Nechcete, nemůžete se přizpůsobovat programům? My přizpůsobíme program Vám! Nevyho-
vuje požadavkům/potřebám Vaší společnosti žádný systém nabízený na trhu? Potřebujete sbí-
rat, zpracovávat a analyzovat data pro zefektivnění chodu Vaší společnosti? Náš tým Vám zajistí 
kompletní programové řešení postavené od základu na míru Vašim potřebám.

Zajišťujeme kompletní analýzu, vývoj, testování a implementaci individuálních programů pro 
Vaši společnost včetně následného provozu, podpory a školení uživatelů.
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Proč systém „na míru?“
• snížení nákladů na administrativní pra-

covníky
• centralizace dat do jednoho systému 

(odpadá potřeba přepisovat data mezi 
jednotlivými systémy)

• efektivní zálohování
• ušetření nákladů díky efektivní datové 

analýze 
• jednoduchý reporting
• v systému Vám nepřekáží žádné funkce, 

které nevyužíváte
• systém se chová přesně dle Vašich po-

třeb
karta zaměstnance z jednoho ze systémů vyvíjených naší společností

Zvažujete, zda potřebujete systém na míru? Neváhejte nás kontaktovat, rádi se u Vás zastaví-
me na bezplatnou, nezávaznou konzultaci.

• grafické práce
• řezaná grafika
• velkoformátový tisk – bannery, polepy, plakáty, samolepky, 

fotoobrazy, rollupy
• výroba reklamního textilu – trička, mikiny, čepice
• digitální a ofsetový tisk – vizitky, letáky, pozvánky, kalendáře, 

reklamní karty
• reklamní poutače a světelné reklamy
• výroba reklamních předmětů

výroba výšivky na tričko

Reklamní studio

Individuální vývoj systémů na míru
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Kontakty a ceník

Ceník
Standardní sazba 760 Kč/hod*
Cestovné Praha 480 Kč*
Cestovné ČR       7 Kč/km*

U většiny prací stanovujeme cenu za projekt již 
při vytváření nabídky, a tím se výsledná hodinová 
sazba u projektů snižuje.

Veškeré ceny se odvíjejí od obchodního vztahu 
mezi dodavatelem a odběratelem, po dohodě je 
možno poskytovat slevy apod.

*Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Holba Lukáš
Senior IT consultant

+420 722 509 592
holba@aqh-it.czQR vCard

Porazil Marek
Jednatel společnosti

+420 720 179 339
porazil@aqh-it.czQR vCard

Mgr. Bartoníček Tomáš
Junior IT consultant

+420 735 507 555
bartonicek@aqh-it.czQR vCard

AQUA HEALTH, s.r.o.
www.aqh-it.cz
www.eetautoservis.cz
info@aqh-it.cz

IČO: 26212528
DIČ: CZ26212528
Kurzova 14, 155 00  Praha 5
C 80169 vedená u Městského soudu v Praze

Další kontakty a reference naleznete na našich webových stránkách www.aqh-it.cz.


