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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

Emineo Partners

Služby najvyššej kvality

O spolo nos   Emineo Partners
Spolo nos  Emineo Partners s.r.o. poskytuje outsourcingové 

a konzulta né služby už nieko ko rokov. Jej služby a riešenia 

sú zamerané na znižovanie nákladov a zvyšovanie efek  vnos   

k ú ových podnikate ských innos  . 

V oblas   ekonomiky Þ riem poskytuje Emineo Partners 

nasledovné služby:

  komplexné spracovanie ú tovníctva a ú tovnej 

administra  vy,

  outsourcing Þ nan ného manažmentu Þ rmy,

  spracovanie miezd,

  poradenstvo v oblas   riadenia Þ remných Þ nancií, 

získavania externých zdrojov Þ nancovania a v oblas   

da ovej op  malizácie.

Partnermi, ktorí využívajú  eto služby, sú malé a stredne ve ké 

Þ rmy. Prioritou je poskytovanie vysoko kvalitných služieb s 

dôrazom na zodpovedný prístup k podnikaniu. Hodnoty Þ rmy 

sú jasne zamerané na dlhodobé budovanie dobrých vz ahov 

so svojimi zákazníkmi.

www.emineopartners.sk

O spolo nos   Zutom s.r.o. 

Riešenie pre prevádzku 

ekonomického systému 

POHODA v online režime 

POHODA Online realizovala 

spolo nos  Zutom s.r.o., poskytovate  cloud služieb. V aka 

výkonným a bezpe ným technológiám Zutom umož uje 

klientom využíva  ich POHODU bezpe ne kdeko vek 

a kedyko vek. alšie informácie o tejto službe a výhodách 

online prevádzky POHODY pre ú tovné Þ rmy, ale aj iné 

spolo nos  , nájdete k dispozícií na internetovej stránke 

www.zutom.sk/pohoda-online. 

Ú tovné služby v minulos  
Spracovanie ú tovníctva zákazníkov Emineo Partners bolo v minu-

los   asto riešené oddelene, iasto ne u zákazníka a iasto ne out-

sourcované v Emineo Partners na základe odovzdávaných dokladov. 

Podklady a dôležité údaje si zákazník so spolo nos ou odovzdávali 

bu  fyzicky, alebo cez export a následný import z rozdielnych 

programov, ktoré si navzájom posielali cez email, napa ovali na CD, 

i prenášali na iných médiách. 
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Dôvody realizácie projektu
Spolo nos  potrebovala zvýši  efek  vnos  samotného procesu 

poskytovania ú tovníctva. Bolo nevyhnutné zabezpe i  rýchlejší 

prenos dôležitých údajov a podkladov, odstráni  akéko vek riziká 

spojené so stratou dátových nosi ov alebo s iným znehodnotením 

dôležitých údajov. Takisto zo strany klientov rástli požiadavky na 

okamžitý prístup k reportom a detailným informáciám (napríklad 

preh ad o nepla  och, detailné informácie o nákladoch a alšie 

šta  s  ky pre denné riadenie Þ nancií) a v neposlednom rade aj tlak 

na zníženie nákladov na spracovanie ú tovníctva.

Spolo nos  Emineo Partners využíva pre spracovanie ú tovných 

agend program POHODA, za  a  o zákazníci využívali aj iné 

programy. Importy a exporty z rozdielnych programov asto 

limitovali možnos   poskytovaných služieb. Na základe iden  Þ kácie 

nových potrieb a slabých stránok doterajšieho procesu vznikol 

zámer vytvorenia jedného spolo ného ú tovného systému 

s klientom bez potreby prenosu údajov. Ako ideálnym riešením 

sa ukázal presun programu POHODA do cloud prostredia tak, 

aby mohli pristupova  zamestnanci Emineo Partners sú asne so 

zamestnancami zákazníkov.

Realizácia projektu
Emineo Partners oslovila viacerých dodávate ov  cloudových 

služieb so svojim zámerom presunu programu POHODA do online 

prostredia. Pri výbere sa prihliadalo na dostato ný výkon, rýchlos  

a najmä bezpe nos  v kombinácii s op  málnou cenou. Na základe 

splnenia podmienok výberu a následných rokovaní si vybrala 

spolo nos  Zutom s.r.o. Projekt realizácie bol okamžite spustený.

V úvodnej fáze projektu prebehla detailná analýza potrieb Emineo 

Partners. Spolo nos  Zutom si so zadávate om ujasnili služby, 

ktoré chcú poskytova . Ekonomický systém v cloude musel plne 

sp a  potreby sú asných služieb a zárove  rozšíri  možnos   pre 

poskytovanie nových.

Zutom na základe analýzy ponúkol riešenie POHODA Online, 

pla  ormu pre prevádzku ekonomického systému POHODA 

v cloude. Zoh adnil skúsenos   Emineo Partners s programom 

POHODA, po et spravovaných zákazníkov a spôsob práce 

zamestnancov, omu op  málne prispôsobil všetky parametre 

systému. 

K Þ nálnej realizácii projektu však v Emineo Partners potrebovali 

navrhované riešenie vyskúša . Zutom do 4 hodín vytvoril testovacie 

prostredie POHODY Online. Po úspešnom teste už ni  nebránilo 

rýchlej realizácii. Následne sa z testovacieho prostredia  vytvorila 

ostrá inštalácia programu POHODA a prebehla migrácia reálnych 

dát vybraných zákazníkov. Celý projekt bol realizovaný za 3 

kalendárne týždne, o bolo o polovicu kratšie, ako Emineo Partners 

plánovala v zámere projektu. 

Nové riešenie a jeho výhody
Dnes je POHODA Online v Emineo Partners úspešne využívaná  

už tre   mesiac. V ostrej prevádzke modernizovaných ú tovných 

služieb už reálne fungujú nieko kí zákazníci. V aka POHODE Online  

sa stala spolo nos  Emineo Partners jednou z prvých spolo nos   na 

Slovensku, ktorá poskytuje svoje ú tovné služby v plnohodnotnom 

online režime POHODY. 

POHODA Online dovo uje ú tovníkom v Emineo Partners pracova  

a zárove  zákazník môže sám v reálnom ase spracováva  doklady, 

ktoré potrebuje. Manažéri majú kedyko vek prístup k potrebným 

údajom a reportom pre svoje rozhodnu  a. Modernizovaný 

outsourcing ú tovníctva cez Emineo Partners dokáže v sú asnos   

úplne nahradi  interné ú tovné oddelenia Þ riem. 

Nezanedbate nou výhodou je aj fakt, že online prepojením 

klientskej a ú tovnej Þ rmy odpadá nutnos  duplicitného zadávania 

údajov (ako napríklad vkladanie faktúr do ú tovného systému), 

ím sa v niektorých prípadoch dosiahla významná úspora nákladov 

Þ rmy na spracovanie ú tovníctva. Ekonomicky výhodná spolupráca 

s poskytovate om cloud riešení Zutom znížila náklady spolo nos   

a sprístupnila ú tovné služby širšiemu okruhu potenciálnych 

zákazníkov. 

„Vybrali sme si spolo nos  Zutom, ktorá patrí 

k lídrom poskytovate ov cloudových riešení 

na slovenskom trhu. Oslovil nás ich prístup 

a skúsenos   s prevádzkou POHODY. Tiež rýchlo 

porozumeli našim potrebám.“

 Foto zdroj: www.emineopartners.sk


