
Flexibilná, efektívna a bezstarostná prevádzka ES POHODA v cloude
POHODA online

„Prechodom na Pohoda online sme získali nové možnosti v oblasti vyžívania  

ekonomického systému aké nám doteraz neboli dostupné. Ceníme si aj výbornú 

spoluprácu pri analýze našich  potrieb a návrhu optimálneho riešenia.“ 

Andrej Struhačka, Duvlan s.r.o.

O firme: 
Spoločnosť Duvlan s.r.o. patrí medzi popredných internetových predajcov fitness 

zariadení a športových potrieb na Slovensku a v Česku. 

„Vybrali sme si spoločnosť ZUTOM, ktorá patrí k lídrom poskytovateľov cloudových  

riešení na slovenskom trhu. Oslovil nás ich prístup a skúsenosti s prevádzkou 

Pohody. Tiež rýchlo porozumeli našim potrebám.“

Marcel Muráni, Emineo Partners s.r.o.

O firme: 
Spoločnosť Emineo Partners s.r.o. poskytuje outsourcingové a konzultačné služby 

už  niekoľko rokov. Jej služby a riešenia sú zamerané na znižovanie nákladov 

a zvyšovanie efektívnosti kľúčových podnikateľských činností.

„Zvažovali sme, z titulu bezpečnosti a flexibility najrýchlejšie a najjednoduchšie 

riešenie. Vybrali sme si ako partnera spoločnosť ZUTOM ktorá je lídrom na tomto trhu.“ 

Jozef Korman, Svet nápojov s.r.o.

O firme: 
E-shop s vášňou pre kvalitný alkohol. Svetnapojov.sk je miesto, kde si určite 

vyberiete z ponuky kvalitného alkoholu. Sme tím nadšencov, pre ktorých je hľadanie 

tých najzaujímavejších fliaš z celého sveta nielen prácou, ale aj vášňou. 

Poskytovateľ cloudového riešenia Výrobca ekonomického a informačného systému POHODA

Predajca:



Čo je POHODA online?

POHODA online je riešenie, ktoré umožňuje profesionálnu prevádzku ekonomického a účtovného 
so�véru Pohoda v online režime *. Pohoda je prevádzkovaná na bezpečných a rýchlych serveroch 
a je dostupná kdekoľvek prostredníctvom internetu. Online nasadenie umožňuje ešte efektívnejšie 
vedenie účtovníctva pre účtovné firmy aj podnikateľov a komunikáciu medzi nimi.

Vyskúšajte si zadarmo 

Pre koho je výhodná POHODA online?
chcete získať náskok pred konkurenciou využívaním 
najmodernejšieho a vysoko spoľahlivého systému, ktorého 
architektúra ďaleko presahuje všetky bezpečnostné štandardy

nemáte záujem o nákladnú investíciu do nákupu a prevádzky 
vlastného servera a vyhovuje vám mesačná platba iba za IT 
prostriedky ktoré reálne používate a potrebujete

chcete mať okamžitý prístup k vašim dátam z ktoréhokoľvek 
zariadenia (Windows, Linux, Mac, iPad, tablet Android, mobilný 
telefón..) prostredníctvom šifrovaného a zabezpečeného 
spojenia v rámci siete internet

ste spoločnosť, ktorá vedie účtovníctvo pre zákazníkov a chcete 
zefektívniť spoluprácu s nimi, umožnením priameho vkladania 
dokladov do vašej Pohody 

vyžadujete kvalitnú a spoľahlivú prevádzku služby bez výpadkov 
s garanciou kvality, bezpečnosti a dostupnosti od dodávateľa 
s 16 ročnou históriou v oblasti poskytovania IT služieb 

Čo potrebujem na využívanie POHODY online? 
kontaktovať výrobcu ES POHODA - spoločnosť Stormware, 
jej vybraných partnerov alebo poskytovateľa POHODA online, 
spoločnosť ZUTOM

certifikovaný partner zanalyzuje vaše potreby a navrhne 
optimálne riešenie v rámci služby POHODA online 

Bezpečný prístup do systému POHODA online

Chcete využívať zabezpečenie prístupu do POHODA online na rovnakej úrovni ako zabezpečenie 
vášho bankového účtu? Využite možnosť duálnej autentifikácie cez SMS, telefonát, potvrdťe 
prijatú výzvu zaslanú na vaše mobilné zariadenie, alebo priamo zadajte kód vygenerovaný 
aplikáciou vo vašom mobilnom telefóne!
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* Licencia ES POHODA nie je súčasťou služby POHODA online

POHODU online

Jednorazová vyššia investícia

Zabezpečenie prevádzky techniky

Zabezpecenie údržby súvisiacich so�vérov (OS, DB)

Pravidelný mesačný poplatok

Kompletné riešenie na kľúč

Rýchla dodávka riešenia

Flexibilita v prípade zvýšenia/zníženia užívateľov

Bezpečné pravidelné denné zálohovanie do fyzicky oddelených priestorov

Nepretržitá prevádzka prostredníctvom špičkových technológií v datacentre

Prístup k údajom kedykoľvek a kdekoľvek

Garancia dostupnosti 99,9% 

Vlastná prevádzka             POHODA online

voliteľne

čiastočne

Porovnanie POHODA online a vlastnej prevádzky:
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