SEDM DŮVODŮ
P R O Č Z A Č Í T P O U Ţ Í VA T
I N F O R M A Č N Í S Y S T É M „ P E Č OVA T E L S K Á S L U Ţ BA “
Nejrozšířenější v republice – od severních Čech po jiţní Moravu, od Českých Budějovic po Ostravu mám více
neţ 200 spokojených zákazníků a jejich počet kaţdý měsíc stoupá.
Nejdelší historie – s technologiemi a myšlenkami, které prověřil čas a uţivatelé, pro Vás pracuji den za dnem,
týden za týdnem již jedenáctým rokem.
Nejkompletnější systém – Počínaje agendou klientů, přes tvorbu smluv podle zákona 108/2006 Sb., přes
individuální plánování péče aţ třeba po brilantní zpracování obědů pokrývá můj informační systém všechno,
na co můţete při své práci v sociálních sluţbách narazit.
Nejpružnější nastavení – Člověk se nemusí přizpůsobovat systému, ale naopak. Máte více počítačů? Více
uţivatelů? Více typů smluv? Různé ceny stravného? Zálohy? Fakultativní sluţby? Okrsky? Rozvozové trasy?
Poţadavky na doklady? To všechno – a mnohem více – lze nastavit.
Nejjednodušší ovládání – Program má standardní rozhraní, na které jste zvyklí z jiných aplikací. Sloţitější věci
se dělají pomocí průvodců. A kdyţ nebudete vědět jak dál, vţdy je po ruce kontextová nápověda s obrázky a
příklady.
Nejdynamičtější vývoj – Díky komunitě nadšených uţivatelů a díky mojí obrovské inovační síle jsem schopen
poskytovat uţivatelům nové, lepší a chytřejší verze tohoto systému kaţdou chvíli. Třeba i každý týden.
Nejnižší ceny – Ţádné dokupování jednotlivých modulů. Ţádné síťové licence. Ţádné poplatky za instalaci.
Ţádné skryté sazby. Celý systém pro neomezený počet stanic a neomezenou dobu uţívání jen za 12900,- Kč
včetně DPH.

DALŠÍ TŘI TECHNICKÉ DŮVODY
Pracuje se všemi novějšími operačními systémy Microsoft Windows: Windows 2003, Windows 2008, Windows
XP, Windows Vista a samozřejmě Windows Seven.
Vynikající škálovatelnost: Začít můţete na jednom počítači a stejný systém můţete pouţít pro evidenci 1500
klientů z celého okresu. Připojit lze prakticky neomezený počet počítačů. Systém je síťový.
Systém aktualizací: Program kontroluje a instaluje aktualizace jednou týdně, a to automaticky. Nevyţaduje to
ţádné technické znalosti.

DALŠÍ TŘI ORGANIZAČNÍ DŮVODY
Asociace poskytovatelů sociálních služeb: Aktivně se účastním dění v Asociaci. Jsem dokonce jejím členem.
V programu jsou tak vţdy k dispozici všechny novinky z oboru.
Historie: Měl jsem moţnost pracovat 5 let na pečovatelské sluţbě. Program tedy vznikal přímo v terénu a odráţí
reálné potřeby reálných organizací.
Vývoj: Na rozdíl od řady jiných nechápu vývoj systému jako hobby nebo jako příleţitostný přivýdělek, ale jako
seriózní a dlouhodobou práci. Program je tedy vyvíjen dnes a bude vyvíjen i zítra.
Více infor mací najdete na internetových stránkách programu
http://www.pecovatelska.cz

