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Zadavatel:    Stasanet s.r.o. 
Dodavatel:                                              E-Consulting Czech s.r.o. 
 

Profil zadavatele 

Společnost Stasanet s.r.o. je specializovaný velkoobchod se zabezpečovací 
technikou. Distribuční síť zahrnuje 6 obchodních míst v ČR (Praha, Brno, 
Plzeň, Zlín, Olomouc, Ústí nad Labem) a pobočku v Srbsku (Bělehradě). 
Stasanet dále provozuje i e-shop. 
 
V obchodních místech je možné se zástupci a techniky konzultovat celé řešení 
od návrhu, výběru vhodných komponent až po finální oživení. 
 
Portfolio produktu zahrnuje zabezpečovací techniku od tuzemské společnosti 
Jablotron, kanadské společnosti PARADOX a komponenty pro domovní 
komunikaci COMMAX Korea. 

Výchozí stav 

Společnost Stasanet v posledních letech významně roste a zároveň 
vybudovala současnou distribuční síť po celé republice. V souvislosti s tím 
výrazně narostl počet zpracovávaných účetních dokladů a zároveň se objevily 
dotazy, které bylo třeba konzultovat. Proto vznikla potřeba předat účetní 
agendu specializované firmě, která je schopna řešit i zastupitelnost                  
a požadované odborné poradenství. 

Klíčové požadavky a cíle projektu 

Klíčovým požadavkem bylo plynulé převzetí účetní agendy od externí 
samostatné účetní a nastavení formy spolupráce, která zajistí zvládnutí stále 
narůstajícího počtu dokladů, komunikaci přímo s obchodními místy a zajištění 
pravidelných konzultací. 

Výběr v rámci partnerské sítě 

Společnosti E-Consulting Czech a JetSoft spolu již řadu let úzce spolupracují. 
JetSoft implementuje a poskytuje podporu ERP systému MONEY S5                 
a E-Consulting Czech v tomto systému poskytuje své účetní a poradenské 
služby.  
 
Stasanet využil této partnerské spolupráce pro zahájení úvodních jednání      
o možnosti převzít účetní agendu společností E-Consulting Czech. K vlastnímu 
rozhodnutí pak rovněž přispěly zkušenosti se systémem MONEY S5, existující 
reference a osobní sympatie na prvotních jednáních. 
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__________________________ 

Použité technologie: 

MONEY S5 

 

 

 

E-Consulting Czech s.r.o. 

poskytuje služby 

outsourcing účetnictví, 

zpracování mezd a daní 

v souladu s českou a 

slovenskou legislativou.  

Pro svoji práci využívá 

nejmodernější technologie 

s cílem práci maximálně 

automatizovat a 

zjednodušit. 

Spolupráce s klienty je 

postavena na osobním 

přístupu a odborném 

poradenství, které 

umožňuje klientům 

získávat přesné a včasné 

informace pro rozvoj 

byznysu. 
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Řešení 

Jak již vyplývá z předchozího odstavce, tak celé řešení je postaveno na ERP 
systému MONEY S5, který je umístěn ve společnosti Stasanet a konzultanti   
E-Consulting Czech se k němu vzdáleně připojují. 

Zadávání prvotních dokladů do systému MONEY S5 probíhá přímo                 
na jednotlivých pobočkách, prostřednictvím kontaktních osob. 

E-Consulting Czech doklady vzdáleně kontroluje a následně zpracovává. 
Součástí poskytované služby je i odborné poradenství, které probíhá             
na pravidelných schůzkách s vedením společnosti Stasanet a je podporou 
důležitých strategických rozhodnutí. 

Průběžná podpora systému MONEY S5 a komunikace s e-shopem je pak 
zajištěna prostřednictvím společnosti JetSoft.  

Zpracování účetnictví jsme zahájili ve společnosti Stasanet v listopadu 2015. 

Přínosy 

Přínosem je komplexní zajištění zpracování účetní agendy pro všechna 
obchodní místa, kvalitní a včasné výstupy pro strategické rozhodování             
a dohodnutá forma spolupráce, zahrnující i pravidelné schůzky s vedením 
společnosti Stasanet. Dále pak i jistota, že při dalším rozvoji společnosti          
a souvisejícím nárůstu počtu dokladů bude vše včas a kvalitně zajištěno. 

Závěrem 

Stasanet si přechodem k poradenské E-Consulting Czech zajistil podporu 
dalšího rozvoje firmy i distribuční sítě, a to jak z pohledů výrazného nárůstu 
zpracovávaných účetních dokladů, tak i z hlediska odborného poradenství. 
Zároveň těží i z úzké spolupráce JetSoft a E-Consulting Czech. 


