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Odbyt je poskytování služeb. Očekávání 
zákazníků se již neomezují na vysoce kvalitní 
výrobky za co nejlepší cenu.

Zejména plánovači, odbytoví partneři vašich 
produktů a zpracovávající živnostenské podniky 
si přejí co nejlepší podporu.

Podpora při používání pomocí podrobných 
odborných informací a poskytování prodejních 
informací o sortimentu ze strany obchodníků 
jsou odkázány na vysoce aktuální, kompletní 
údaje o produktu a artiklu.

Plošné poskytování potřebných informací a 
jejich nákladově efektivní propojení s cennými 
odbytovými nástroji ve všech mediálních ob-
lastech lze díky službám našeho výpočetního 
střediska výrazně zjednodušit.

Dovolujeme si zde představit vám naši nabídku 
služeb a velmi by nás potěšila příležitost k osob-
nímu poskytnutí informací.

odbytová informační platforma — centrální vedení dat všech partnerů

Náš team a obě výpočetní střediska společnosti 
inndata Datentechnik GmbH mají prvořadý cíl:

Co nejlépe doplňovat vaše odbytové úkoly a 
podporovat vás všemi formami multimediálního 
zpracování a poskytování dat v rámci odbytového 
procesu.

Na následujících stránkách vám představujeme 
rozsáhlou paletu služeb, které vám umožní 
využít významné úspory nákladů ve všech fázích 
odbytu.

Bezpečnost dat a efektivita

Vaše data jsou nákladná. Ztráty dat by byly drahé, 
zneužití možná spojeno s významnou újmou pro 
váš podnik.

inndata činí každoročně vysoké investice, abychom 
vaše cenné informace uchránili před zneužitím, 
neoprávněným přístupem, chybami a ztrátou.

Vedle samozřejmých bezpečnostních opatření jako 
systémy RAID, protipožární a klimatická zařízení, 
projektujeme všechny aktivní a bezpečnostní systé-
my až po nejmenší switche a kabely redundantní a 
na jiném místě udržujeme dostatečnou kapacitu pro 
rychlé obnovení provozu vašich služeb v případě 
živelných pohrom.

Vysoce kvalitní systémy serverů od společnosti IBM 
a spolupráce s kompetentními partnery doplňují váš 
bezpečnostní balíček.

Základem všech služeb je otevřená oborová 
databáze, centrální databáze výrobků a artiklů sta-
vebního průmyslu v Rakousku a středoevropských 
sousedních zemích.

Centrální vedení dat usnadňuje veškeré další 
procesy, jak při zhotovování a průběžné péči o od-
bytová média, tak při vnitropodnikových procesech 
našich smluvních partnerů.

Změna informace o produktu nebo popisu u zboží 
na centrálním místě se automaticky promítne do 
všech napojených systémů.

Díky tomu jsou maximálně vyloučena zastaralá 
data nebo datové chyby v jejich použití.

rozsáhlá nabídka médií

Naše služby vás podporují při přípravě libovolné-
ho typu médií pro vaše partnery a zákazníky.

Od tištěných katalogů přes CD, DVD, internetové 
stránky, online objednávací systémy a údržbu 
kmenových artiklů až po elektronický přenos ob-
jednávek a faktur přímo od vás do zákaznického 
nebo dodavatelského systému.

Na přání obdržíte vše z jedné ruky. V každém 
požadovaném jazyce.

celoevropské webové stránky eurobau.com

Partnerská sdružení:



Všechny informace pro stavbu

Informace v evropském stavebním informačním 
systému jsou cennou pomocí při denní práci pro 
plánovače a realizační pracovníky.

Rychlý a jednoduchý informační přístup k roz-
sáhlým databázím produktů zjednodušuje práci a 
šetří vám nepohodlné tištěné katalogy stavebnin.

Vyhledávejte v mateřské řeči
Vyhledávání stavebnin a jiných informací je 
možné ve vašem národním jazyce. Jednoduše se 
systému zeptejte — ve svém mateřském jazyce!

Ostatně tak v případě potřeby najdete i produkty 
nabízené v jiných zemích!

euroBAU mezinárodně

Informace dostupné v posledních letech pouze 
v německém jazyce na www.euroBAU.com byly 
z důvodu silné poptávky zpřístupněny i v dalších 
sedmi evropských jazycích.

Vedle standardní klasifikace stavebnin byly 
odborníky přeloženy do příslušné mateřštiny i 
části databáze stavebnin, abychom mohli zaručit 
správné výsledky.

Pomocí mezinárodních platforem je nyní pro ev-
ropské firmy možné jednoduše a nekomplikovaně 
otevřít se vlastním a sousedním trhům. 

Více než 3 mil. přístupů měsíčně od více než sta 
tisíce uživatelů na desetitisících produktových 
stránkách a další informace činí z euroBAU.com 
jednu z vedoucích evropských stavebních platfo-
rem.

www.euroStavebnictvi.cz

Vaše informační platforma

Jak na DVD tak i na Internetu najdete ve vysoce 
aktuální podobě

 - desetitisíce stránek informací o stavebninách 
 - Seznam plánovačů a řemeslníků
 - vesměs vícejazyčná 
 - klasifikace stavebnin 
 - Seznamy prací v textové podobě 
 - seznam rakouských
 - stavebních norem 
 - virtuální veletrh stavebního software 
 - detaily v CAD 
 - Odborné informace a odborná knihovna 
 - aktuální novinky ze stavebního oboru
 - Stavební právo
 - rakouská klasifikace stavebnin

Stavební právo a normy

Zde najdete všechny významné právní normy pro 
stavebnictví v Rakousku a spolkových zemích v 
plném znění.
Seznam přibl. 5 000 relevantních rakouských a 
mnoha již platných evropských norem doplní váš 
informační zdroj.

Databáze je průběžně aktualizována a 
přepracovávána za spolupráce s expertem v ob-
lasti stavebního práva a s rakouským institutem 
normování. 

Seřazeny dle spolkové země, zákona, odstavce a 
paragrafu jsou vám k dispozici četné texty zákonů 
na téma stavba.

online a na DVD
Evropský systém stavebních informací je vám k 
dispozici jak online tak i na každoročně aktuali-
zovaném DVD.



Bernhard Muigg
Jednatel
ABAU Tirol & Vor-
arlberg

Náš nákupní systém a systém cenových infor-
mací (krátce EPIS) je založen na oborové da-
tabázi a je intenzivně využíván našimi více než 
30 stavebními podniky pro kalkulaci, zúčtování 
a kontrolu faktur

Pro optimální péči o naše členské podniky 
můžeme sáhnout do denních aktuálních kme-
nových dat v našem výpočetním systému.

Údržba dat je výrazně ulehčena díky více než 
stu tisíců průběžně aktualizovaných a klasifiko-
vaných artiklových kmenových dat. 

Současně stoupá spolehlivost dat z důvodu 
čistých kontrolních procesů a nepatrného 
ručního zpracování.

Neutrální artiklový kmen euroBAU umožňuje 
ve spolupráci s našimi stavebními podniky 
další usnadnění, a to díky automatické údržbě 
kalkulační báze našich členských podniků

www.abau-west.at

Rozsah kmene stavebních dat

Kmenová data artiklu:

 - rozpoznání dodavatele,
 - číslo artiklu, EAN
 - označení artiklu
 - zúčtovací / nákladová jednotka
 - velké balení (např. paleta)
 - odebíraná množství
 (kolik KG v kbelíku / na paletě)

informace o ceně:

 - ceníková cena výrobce bez DPH
 - rabatové skupiny, ŽÁDNÉ kondice

další informace (na přání):

 - délka, šířka, výška, hmotnost, 
 - klasifikace stavebnin

multimediální data:

 - texty
 - obrázky
 - technické datové listy
 - bezpečnostní datové listy
 - data CAD
 - soupisy výkonů

Podpora odbytu
Přes oborovou databázi umožňuje již přes 
100 průmyslových podniků svým obchodním 
partnerům přístup k rozsáhlým datům 

 - 35 000 stránek popisů
 - technická dokumentace
 - obrazová a multimediální data
 - použitelné pro každou aplikaci

pro kompetentní podporu odbytu v libovolném 
typu média, např. pro:

 - CD-ROM
 - tištěné katalogy výrobků
 - internetové informační systémy
 - e-Commerce
 - a přímo na Point of Sale

Výtah ze seznamu dodavatelů

Pozemní stavby:

Liapor, Leitl, Lafarge, Velox, Wienerberger, Baumit, 
Schiedel,...

Inženýrské stavby, odpadní vody:

ACO Passavant,  BG Graspointner, Glynwed, MEA, 
Sika, Hauraton, Meier Kanalguß, Pipelife, Rehau...

Střechy, tesařské práce, fasády: 

Bramac, Rockwool, Steinbacher, Jackon, Villas, 
Klöber, Argeton, Baumit...

Suché stavby, interiéry:

Liapor, Knauf, Promat, Xella, Rigips, KnaufInsulati-
on, Avenarius...

Zahrada a krajina, venkovní zařízení:

ACO, Hauraton, Rieder, Semmelrock, TenCate 
Geosynthetik, BG Brasopointner...

Izolační hmoty, stavební chemie:

Ardex,  Avenarius Agro, Baumit, Capatect/
Synthesa, Knauf Insulation, Profi Baustoffe, Saint 
Gobain Isover, Saint Gobain Weber Terranova,...

Oborová databáze je v České republice plně integ-
rována do www.euroStavebnictvi.cz.

někteří z našich softwarových 
partnerů:



Kmenová data zboží

K údržbě kmenových dat zboží Vašeho softvérové-
ho systému jsou k dispozici aktualizovaná kmenové 
data přibližně 120 průmyslových podniků v různých 
formátech dat.

  - Excel
  - CSV
  - ASCII se stálými délkami políček
  - DATANORM 4.0
  - PRICAT D.96A
  - BmeCAT 1.2 (XML)
  - http-Webservice

Díky tomu můžete tyto data stavebního průmyslu 
pohodlně užívat v každém softvéru.

Různé softvérové systémy (např. KORAM, SOFT-
LINE) mají dokonce údržbu kmenových dat plně 
integrovanou v nabídce funkcí.

Porovnání period

Ponejprv máte možnost znázornit na obrazovce  
změny ceníků oproti dřívějším verzím a použít 
jako soubor  v Excelu pro vaše interní účely. 

Zde vidíte přehledně zobrazené změny náklado-
vých jednotek, odlehlé hodnoty při změnách cen 
a nově vložené nebo vyřazené produkty. To je 
hodnotná pomoc pří dalším zpracování.

Porovnání period

Stáhnout klasifikovaná artiklová kmenová data

XML-Webservices

Moderní softwarové systémy mohou svým 
uživatelům ušetřit stahování a ruční import dat 
tím, že využívají webové služby oborové da-
tabáze.

Pro integraci do systému jsou všechny informace 
k dispozici jako webový servis:

 http://webservices.eurobau.com

dostupné funkce webového servisu
freeClass-strukturální data:
lze je vyvolat bez licence, průběžně aktualizo-
vaná

Údaje o stavebninách:
lze je vyvolat kompletně v různém rozsahu a s 
referencemi o výrobci, EAN a freeClass.

Pro jednotlivé funkce je nutný přenos údajů o 
licenci. To lze uskutečnit přímo na adrese webo-
vého servisu.

Přesnou dokumentaci a rozsáhlou podporu pro 
poskytovatele software rádi dodáme.

Údržba dat

Pomocí jediné metody správy dat dokáže průmysl 
zahrnout mnoho zákazníků a výpočetní systém 
velké části obchodníků se stavebninami.

Obchodníci se stavebninami mají pohodlný 
přístup k více než 100 průmyslovým podnikům, 
bez manuálního zásahu a beze změny software 
ERP, protože oborová databáze je kompatibilní s 
každým běžným software.

Přihlášení
Na 
 www.euroStavebnictvi.cz

se můžete s Vaším uživatelským  jménem a hes-
lem přihlásit a tím obdržíte přístup do systému.



Baumeister 
Dipl. Ing. Anton 
Rieder
Mistr zemského 
cechu Tyrolsko

Rozmanitost stavebních materiálů, základních 
materiálů a stavebních prvků v minulých deseti-
letích silně vzrostla. 

Klasifikace stavebnin, sestavená nyní ve 
spolupráci se spolkovým cechem stavebních 
živností a spravovaná společně se stavebním 
průmyslem společností inndata, umožňuje 
přehledný výběr produktů k použití dle 
požadovaných vlastností.

Klasifikace stavebnin je proto nezanedbatelnou 
pomůckou pro plánování, kalkulaci a realizo-
vání.

www.deinbaumeister.at

Klasifikace stavebních hmot v souladu se stavebními zákony, v sedmi jazycích

Od ledna 2007 schůzují všechny na stavebním 
procesu zúčastnéné zájmové skupiny, aby 
vytvořili  předpoklady pro všeobecnou klasifikaci 
stavebnin v Čechách.

Klasifikace stavebnin enormě zjednoduší vyhle-
dávání produktů podle požadovaných vlastností. 

V přehledné  struktuře zadáte předběžnou volbu 
(např. EPS-W izolační desky) a poté zúžíte výběr  
podle požadovaných vlastností (typ, tloušťka, 
tlakuvzdornost atd.).

Takto jenoduchou cestou zajistíte volbu pruduků 
dle Vašeho rozpisu a zabráníte tak použítí  omy-
lem vybraných  v Čechách nedovolených staveb-
nin ze zahraniční produkce.

Disponibilita klasifikovaných dat o stavebninách 
umožňuje   integraci tohoto vyhledávání produktů 
v libovolném softvérovém systému.

Zároveň je ale také na www.euroStavebnictvi.cz
volně k dispozici.

freeClass je samozřejmě dostupná ve všech 
zahrnutých zemích střední Evropy v příslušném 
národním jazyce.

bezplatná strukturální data
Poskytovatelé řešení a software mohou struk-
turální informace z freeClass zdarma integrovat 
do svých systémů a aplikací.

Strukturální data lze odebírat z našich webových 
stránek včetně potřebné dokumentace vždy v 
nejaktuálnější formě, nebo je lze přímo přes náš 
webový servis na 

             http://webservices.eurobau.com

integrovat do vašich aplikací.

klasifikované stavebniny firmy hagebau Schuberth, NÖ: www.schuberth.at

někteří z našich partnerů:



neutrální kmen artiklů stavebnin

Jako doplněk ke klasifikaci stavebnin je nyní k 
dispozici i odvozený, z hlediska výrobce neutrální 
kmen artiklů stavebnin.
Kmen artiklů eurobau je vhodný pro všechny 
živnosti, vztahující se ke stavebnictví, a pro různá 
použití:

 - zadávání zakázek
 - kalkulace
 - příprava práce
 - pro vyhotovování hromadných výtahů
 - režijní nabídky
 - správa skladu
 - zúčtování

snadno zapamatovat, rychle vypsat 
na klávesnici
při vývoji kmene artiklů euroBAU jsme kladli 
velkou váhu na to, abychom umožnili rychlé a 
bezchybné zadávání.

Čísla artiklů proto následují v číselné logice kla-
sifikace freeClass, jsou sledem číslic pouze s 8 
místy a proto je lze snadno napsat na klávesnici. 

Současně si lze nejdůležitější čísla snadno 
zapamatovat z důvodu logického uspořádání a 
díky struktuře zbožové skupiny dle freeClass, 
uvedené u čísla.

Plná integrace dat od dodavatelů
Jak stavební průmysl tak obchod se stavebninami 
pracují dnes již s klasifikovanými reálnými artikly 
dle freeClass.

To umožňuje budoucí bezpečnou údržbu vašeho 
neutrálního artiklového kmene stavebnin. Neboť 
přes freeClass najdete bez problémů reálné arti-
kly k neutrálním číslům artiklů euroBAU. 

Tím je zaručena trvalá bezproblémová údržba 
vašich kmenových dat o artiklech, kalkulací a 
nabídek přes kmen artiklů euroBAU!

euroBAU- kmen artiklů ve vašich 
softwarových systémech
Samozřejmě můžete kmen artiklů euroBAU 
používat jako hlavní systém ve svém softwaro-
vém systému, s dodatečně uloženými artikly od 
výrobce a kondicemi od dodavatelů.

Současně je ale možné i doplňkové použití v již 
existujícím prostředí.

Osmimístné číslo artiklu euroBAU lze v obvyklých 
polích k dispozici pro alternativní čísla bez závad 
používat.

Také v některých softwarových systémech, jako 
např. AUER Bausoftware (R), existující pole pro 
starší čísla ÖBSL lze bez problémů používat.

dostupné bez poplatků za licenci
Pro použití softwarovými firmami a ve vašem 
podniku je artiklový kmen euroBAU k dispozici 
bez poplatků za licenci.  Všechna práva však 
zůstávají vyhrazena u nás.

Vyhledávání dodavatelů v obchodu se stavebni-
nami je, jak je všeobecně známo, v důsledku 
přepravních nákladů, zákonných ustanovení a 
logistických požadavků, velmi složité. 

S běžnými webovými vyhledávači jako Google 
nebo Yahoo zde mnoho nedokážeme.

Již nějakou dobu se mluví o nové generaci sítě 
World Wide Web, která má pod jménem Web of 
Data způsobit revoluci ve vyhledávání a výměně 
dat.

Ve spolupráci profesury pro EBusiness na Univer-
sität der Bundeswehr s firmou Inndata vzniká nyní 
pro obor stavebnictví světově první prototyp pro 
používání Web of Data pro zásobovací procesy.

individuální provozní doplňky

Pro individuální provozní rozšíření jsou na 
každém místě neutrálního artiklového kmene 
určeny vlastní okruhy čísel dílů.

Tak můžete sáhnout do trvale aktuálního a 
udržovatelného artiklového kmene a současně 
optimálně modelovat interní procesy.

Pozdější rozšíření artiklového kmene z důvodu 
technického pokroku neohrožují vaši databázi.

Partner výzkumu
Rozsáhlá činnost našeho podniku v oblasti výz-
kumu a vývoje by nebyla možná bez cenného 
partnerství s následujícími institucemi:

Semantic „Web of Data“
Spolupráce na výzkumu s Universität der deutschen BW München

Univ.-Prof. Dr. 
Martin Hepp,
e-Business web 
science research 
group, Universität 
der Bundeswehr, 

Nejprve byla klasifikace stavebních hmot 
převedena do odpovídajícího webového 
slovníku. 

V dalším kroku byly vyvinuty systémy pro 
vytváření sémantických produktových dat a 
oborový sémantický vyhledávač.

              http://semantic.eurobau.com



Christian Fischer
Jednatel 
hagebau Österreich

hagebau Österreich bylo založeno roku 1995 a 
je samostatným podnikem, na kterém se podílí 
37 rakouských obchodníků se stavebninami a 
provozovatelů obchodů se stavebninami jako 
samostatných společníků, z toho 10 podniků 
ÖBAU se podílí stejně jako hagebau Deutsch-
land. V oboru obchodu se stavebními hmotami 
je hagebau jedničkou na trhu v Rakousku.

Komunikace se zákazníky a společníky 
vyžaduje nástroj přiměřený tomuto objemu.

S inndata iContent spojujeme s minimálními 
nároky na zpracování naše rakouské a německé 
informační databáze, otevřenou průmyslovou 
databázi a naše domácí marketingové nástroje 
do rozsáhlé nabídky informací.

Současně integrovaný multimediální koncept 
dovoluje propojení se všemi odbytovými médii 
a využití našich obsahů podniky společníků 
hagebau.

www.hagebau.at

více než webová stránka - základ vaší péče o zákazníky nad rámec
jednotlivých médií

Moderní péče o zákazníky a marketingová 
opatření předpokládají všeobecný mediální kon-
cept o různých typech médií.

Koncept produktové rodiny inndata iContent 
proto nabízí — v souladu s vašimi požadavky 
— možnost vyhotovovat veškeré myslitelné formy 
médií z jedné a téže databáze.

Nejrychlejší cesta k zákazníkovi je dnes jistě 
webová stránka vašeho podniku, ale péče o zá-
kazníka se webovou stránkou nemůže vyčerpat.

Databáze vhodná pro multimédia
Koncept iContent CMS proto má multimediální 
použití. 

Obsahy, které používáte v online systému, jsou 
bez opětovného sběru dat k dispozici i pro jiné 
typy médií jako CD-ROMy nebo tištěný informační 
materiál a lze je vydávat i v různých médiích.

iContent CMS důsledně odděluje
uspořádání, funkci a databázi.

Díky tomu lze tytéž obsahy znovu vícenásobně 
použít v rozdílném uspořádání na různých mí-
stech vašeho projektu.

Změny celkového uspořádání vašeho projektu lze 
rychle provést. 

Kromě toho se může databáze skládat z různých 
zdrojů, lokálních nebo vzdálených systémů.
A, zcela důležité: Ze svých dat můžete vyrobit 
jakýkoli libovolný typ médií!

icontent CMS- systém v obchodu s automobily

někteří z našich partnerů:



Neomezená kreativita

Inndata iContent je Váš flexibilní a uživatelsky 
příjemný nástroj k vytváření a správě malých, 
středních nebo zvlášť rozsáhlých webových strá-
nek bez programátorských znalostí. iContent je 
přitom výkonnější než mnoho komplikovanějších 
systémů a je jednoduše ovladatelný Vaším 
prohlížečem a to  bez dodatečného softvéru. 

iContent se zakládá na nejaktuálnejších technolo-
giích pro aplikační servery, které jsou momentálně 
k dispozici a podpoří Vás při tvorbě Vaší webové 
prezentace.

Vaší kreativitě nejsou kladeny žádné hranice 
stejně jako rozsahu Vašich webových stránek. 
 

všechny myslitelné funkce
iContent Vám dává k dispozici všechny myslitelné 
funkce k přehledné správě zobrazení, obsahu, 
struktury a přístupových práv k Vašim webovým 
stránkám formou výkonné plochy založené na 
Vašem prohlížeči. 

Je jedno jestli zakládáte uživatele,  uživatelské 
skupiny, obsahy omezené na určitou dobu nebo 
je chcete uvolnit pro jednotlivé skupiny uživatelů, 
tento systém Vás podpoří při těchto i mnoha 
ostatních úkolech.

iContent je při tom výkonnější než mnohé kom-
plikované systémy a bez dalšího software jej 
můžete zcela jednoduše obsluhovat ze svého 
prohlížeče.

Po krátké chvilce se pohybujete na přehledné 
servisní ploše Vašeho Cotent Management 
systému stejně tak samozřejmé a jisté jak jste 
zvyklí od Vašeho preferovaného programu na 
zpracování textu.

Content-Management podniku rakouské skupiny hagebau

Bez programování

iContent splní Vaše přání, aníž byste museli dlouhé 
večery studovat jeho manuál. 

Neboť tento systém Vám dává k dispozici svůj 
enormní výkon na přehledné uživatelském 
rozhraní.

Představte si, jak rychle Vaše webové stránky 
rostou, když nejste při každé změně závislí na 
programátorovi.

Obsah rozšiřujete pohodlně jako zpracování textu. 
Strukturu můžete změnit bez jakéhokoli programo-
vání pomocí nabídky funkcí.

Vytvořte si libovolné množství předdefinovaných 
tématických
vzorů v různých barvách a vzhledech – jednoduše 
kliknutím myši a bez jediné řádky programového 
kódu.

Vytvořte  si e-mailové formuláře nebo celé webo-
vé obchody tak pohodlně, jako sériový dopis. 

Spravujte strukturu nabídky funkcí, uživatelská 
práva a celé hierarchické obsahy v přehledných 
strukturách přímo ve Vašem internetovém 
prohlížeči. 

Samozřejmě je Vám k dispozici pomoc na naší 
hotline. Vy jí ale nebudete potřebovat!

eCommerce a multimédia
Díky e-Commerce modulu od iContent máte 
poprvé k dispozici spřažený obchodní systém, 
který je kompatibilní s jakýmkoli hospodářským 
systémem a současně může být v plném rozsahu 
přizpůsoben Vaším představám.

iContent  sahá bez problémů do výrobkových 
databází otevřené oborové databáze.

Jednoduše můžete také integrovat data z cizích 
zdrojů do Vašeho webového obchodu (např. Ha-
gebau Profiodborný katalog).



Mag. W. Lell
Jednatel
Dach und Wand, 
Achau

Denní péče o více než 2500 náročných 
firemních zákazníků vyžaduje od zákaznicky 
orientovaného online systému a integrace s 
domovským elektronickým datovým prostředím 
některé věci.

iContent.commerce se zcela integruje do 
našeho systémového prostředí, umožňuje čistý 
průběh informací od tvorby ceny přes poskyt-
nutí nabídky, online objednávání až po převzetí 
zakázky a zpracování v domovském systému 
elektronických dat. 

Díky průběžným aktualizacím systému a bez-
problémovému update je naše webová stránka 
pro zákazníky vždy v nejnovějším technickém 
stavu a optimálně orientována na potřeby 
našich zákazníků.

www.dachundwand.at

individuální zákaznické ceníky a online objednávání pro soukromé osoby i firmy

Rozšíření systému iContent.cms pomocí eCom-
merce vám umožňuje nejlepší možnou individuální 
péči o soukromé i firemní zákazníky přes Internet.

iContent.commerce samozřejmě podporuje 
všechny podstatné funkce, které od kvalitního 
online nákupního systému očekáváte.

Kromě toho můžete systém ušít na míru různým 
zákazníkům a dokonce nárokům jednotlivých 
zaměstnanců svých zákazníků.

Různé cenové modely pro vaše zákaznické sku-
piny nebo jednotlivé firmy přejímá systém přímo 
z vašich elektronických dat, stejně tak tvorbu 
sortimentu.

Zobrazování a příslušné dostupné funkce potom 
definujete pohodlně ve svém online systému — 
pro zákaznické skupiny a také zcela individuálně 
až po jednotlivé osoby.

Přesto jde iContent.commerce ještě dále.  Vaši 
zákazníci si mohou sami stanovit individuální 
standardní sortiment nebo jej odvodit z dosa-
vadních objednávek. Tak má firemní zákazník na 
obrazovce pouze ty artikly, které stále potřebuje.

I přebírání dřívějších poptávek nebo objednávek 
do aktuálního košíku je bez problémů možné.

Dodací listy a faktury
iContent.commerce se integruje i s vaším 
archivačním software.

Díky tomu mohou vaši zákazníci naskenované, 
podepsané originální dodací listy vyvolat právě 
tak jednoduše, jako originální účetní doklady.

Fakturu a dodací listy lze rovněž svázat, abyste 
svým zákazníkům usnadnili práci.

Péče o zákazníky pro soukromé osoby a firmy: www.sankt-urban.at

někteří z našich partnerů:



souhrnná informace o zákazníkovi

Vedle individuálních podmínek zákazníka může 
uživatel z důvodu integrace s vaším domovským 
systémem a jinými zdroji dat, jako s otevřenou 
oborovou databází (Industriedatenpool), pohodlně 
vyvolat i řadu cenných doplňujících informací:

- stavy skladu, dostupnost
- informace o produktu a vyobrazení
- stav svých objednávek
- ceníky způsobilé k elektronickému zpracování dat

Systém je přitom utvořen tak, aby využíval všechny 
zdroje dat, které jsou k dispozici, aby umožnil roz-
sáhlou nabídku informací při minimálních nárocích 
na údržbu.

kompatibilní s vaším zbožním 
hospodářstvím
iContent.commerce je s jistotou kompatibilní s 
vaším zbožním hospodářstvím, protože dispo-
nuje zcela volnou definicí uživatelského rozhraní. 
Proto jej lze používat jako zdroj cizích dat stejně 
dobře, jako libovolný systém elektronického zpra-
cování dat.

Lhostejno zda váš systém zbožního hospodářství 
podporuje protokol pro zasílání zpráv, FTP, 
ODBC, XML-Webservices nebo jiné rozhraní, 
iContent.commerce může pracovat s vašimi daty.

volná tvorba uspořádání ceníků
Dle přání můžete své ceníky prezentovat v libo-
volném množství různých forem zobrazení. 

Jak členění, tak i zobrazený objem dat (např. s 
nebo bez kondic) lze nastavit individuálně dle 
zákazníka. 

Na přání dokonce rozdílně, dle potřeby jednot-
livých zaměstnanců zákazníka.

úspěšný eCommerce v obchodu se stavebními materiály - www.dachundwand.at

průběžné procesy

iContent.commerce se plně integruje s vaším 
elektronickým zpracováním dat - a na přání i se 
systémy vašich zákazníků.

Nahrávejte svoje kmeny průmyslových artiklů přímo 
ze své domovské stránky do svého domovského 
systému elektronického zpracování dat.

Představte zákazníkům zkalkulované kondice přes 
online systém a ukažte svým zákazníkům stav na 
skladu a dostupnost.

Poskytněte svým zákazníkům ke stažení indivi-
duální ceníky. V libovolných formátech jako:

- Excel
- Datanorm
- PRICAT
- CSV
- XML
- bmeCat

nebo jako čistě formátovaný, ilustrovaný ceník, 
individuální dle zákazníka, vytištěný nebo jako 
soubor PDF.

Samozřejmě lze poptávku a objednávky od 
zákazníků nahrávat přímo z online systému do 
vašeho domovského systému elektronického 
zpracování dat.

Tak můžete minimalizovat nároky na zpracování 
a současně rychle a profesionálně pečovat o své 
zákazníky. 

Samozřejmě bude váš příslušný zpracovatel zá-
kaznické objednávky informován e-mailem a může 
v systému zobrazovat i průběh zpracování.

Objednávky přímo z elektronického 
zpracování dat vašich zákazníků

iContent.commerce má rozhraní ve všech 
směrech. 
To vám rovněž umožňuje přejímat objednávky 
zákazníků přímo z určitých výpočetních systémů 
svých zákazníků, jako např. Z-Kalk.

Tím ulehčíte zákazníkovi zpracování a přesto 
využijete všechny přednosti elektronického zpra-
cování objednávky.



Kommerzialrat
Anton Reithner
Jednatel 
ARDEX Baustoff 
GmbH, 
Loosdorf

Stálá inovace produktů ve smyslu našich 
zákazníků vede ke krátkým časovým intervalům 
mezi vývojem produktu a zaváděním na trhu.

Naše přítomnost v mnoha evropských státech, 
Turecku a Rusku, předpokládá rychlou dostup-
nost našich vždy aktuálních odbytových médií 
ve všech zemích, jazycích a abecedách.

Zde je nám velkou pomocí rychlý a flexibilní 
způsob výroby našich odbytových médií 
pomocí kmenové oborové databáze a 
iContent.document.

www.ardex.at

Katalogy tvořící sortiment

Centrální ukládání dat s minimální údržbou a co 
možná nejrozmanitější použitelnost dat je význa-
mný cíl našich systémů a služeb.

S iContent.document vám je k dispozici rozšíření 
online systému iContent, s nímž můžete úsporně, 
rychle a především při minimálním riziku chyb vyho-
tovovat tištěné katalogy sortimentu a mnoho jiných 
tiskovin ze stávajících databází.

Nemusíte již namáhavě sestavovat v DTP pro-
gramech stranu za stranou, článek za článkem, 
svůj katalog.
Místo toho definujete strukturu a vzhled svého 
katalogu a požadované obsahy z databází a jejich 
umístění.

Ve spojení se systémem zbožního hospodářství 
odvodí iContent.document z těchto definic celý 
dokument a dá vám jej k dispozici hotový v různých 
formátech.

flexibilně vytištěný a multimediálně 
uspořádaný
Obdržíte hotové soubory v konečné úpravě před 
tiskem, které až do bezprostředního okamžiku před 
vydáním tiskem můžete ještě globálně změnit, aniž 
byste vynaložili velké úsilí.

Nové barevné schéma? Nově zkalkulované ceny 
na 500 stranách? Změněná struktura rabatových 
skupin? Nebo jednoduše na straně 359 vložit ještě 
jednu stranu?

Požadavky úpravy, které by při ručním zpracování 
prodloužili projekt o dny, lze provést bez problémů 
v iContent.document až do bezprostředního 
okamžiku před vydáním tiskem.

Hotová data lze přímo tisknout. Ale i v mnoha jiných 
formátech používat pro různé úlohy:

- PDF-soubory
- HTML pro váš online systém
- integrace do vašeho systému eCommerce
- katalogy k listování ve Flash systémech
- inDesign(R) pro další zpracování
- a mnoho dalšího

vyrobené pomocí iContent.document...také prospekt ve vaší ruce!

někteří z našich partnerů:



multimediální použití vašich dat

iContent.document je vhodný ke zhodnocení exis-
tujících dat nad rámec jednotlivých médií, pro ge-
nerování libovolného druhu tištěného a digitálního 
dokumentu v maximálně volné tvorbě uspořádání 
co nejracionálnějším způsobem a pro převod do 
libovolných médií pro vydání. 

Jako samostatný produkt představuje výkonnou 
a extrémně úspornou možnost pro graficky upra-
vitelnou výrobu tiskových médií z dostupných 
obsahů databází a popřípadě se zcela integruje do 
aktuální verze systému iContent.commerce, který 
je v rakouském obchodu se stavebními materiály 
jedničkou na trhu.

Zhotovovat tištěná média, založená na databázích, 
ve velkých nákladech je možné právě tak úsporně 
jako vydávat individuální ceníky pro zákazníka 
nebo jiné tiskové produkty v jednotlivém nebo ma-
lém nákladu, jako offsetový nebo digitální tisk, PDF 
nebo CD-ROM.

Významnou předností je kombinace plně grafické 
možnosti uspořádávání, extrémně efektivního ov-
ládání, výkonného a individuálně přizpůsobitelného 
výstupu, podpora nejrůznějších typů médií pro 
výstup a (popřípadě dokonce současně) použití 
nejrůznějších zdrojů dat a vašeho domovského 
výpočetního systému.

libovolné dokumenty
iContent.document vám poskytuje optimální pod-
poru při vyhotovování katalogů sortimentu.
Současně ale lze pomocí systému realizovat 
jakýkoli jiný druh tiskových projektů, založených 
na databázích, a uspořit tak čas.

Na příklad tato brožura byla v iContent.document 
realizována v sedmi jazycích a současně ji lze 
vyvolat i přes www.inndata.at.

Integrace tisku a online systému: www.waelderhaus.at

Cenové katalogy tištěné a na webu

Chcete svým zákazníkům dát do ruky rozsáhlou, 
informační příručku o produktech a umožnit jim 
online zjistit své individuální kondice?

Nebo chcete vyhotovit precizně sepsané, 
čistě formátované a individuální tištěné ceníky 
přizpůsobené potřebným produktovým skupinám 
svých zákazníků s aktuálními kondicemi a na 
přání i ke stažení jako PDF?

iContent.document podporuje různé způsoby 
péče o zákazníky. Na přehledném webovém 
rozhraní definujete dokumenty přesně dle přání 
svých zákazníků a vydáte je vždy ve vhodném 
formátu.

Poskytování služeb
Samozřejmě rádi převezmeme zhotovování 
vašich katalogů a tištěných dokumentů jako pos-
kytovanou službu a dodáme vám hotové katalogy 
na paletách.

libovolné zdroje dat

iContent.document využívá data z vaší webové 
stránky, vašeho výpočetního systému nebo z 
oborových databází právě tak bez problémů jako 
jakýkoli jiný zdroj dat. Data, která byla jednou 
pořízena, lze použít kdykoli znovu a pro jakékoli 
libovolné médium.

Příprava pro tisk z iContent.document



Siegfried Egger
Jednatel
ÖBAU Egger, Kla-
genfurt

Naši zákazníci v oblasti stavebnin profitují z 
nekomplikovaného přístupu ke svým bonuso-
vým bodům přes terminály v obchodech se 
stavebninami.

I přes náš internetový systém mohou zákazníci 
se zákaznickou kartou využívat většinu funkcí a 
navíc zjistit mnoho zajímavých informací.

Napojení na různé systémy zbožního 
hospodářství na našich provozovnách bylo bez 
problémů v běžném provozu přizpůsobeno i 
našemu novému software ERP.

www.oebauegger.at

Potřebné údaje jsou odebírány  přímo 
z Vašeho hospodářského systému a 
proto jsou trvale aktuální. 

Tím máte k dispozici nenákladný 
přístroj k péči o zákazníky. 

Samozřejmě vás rádi podpoříme i při 
pořizování zákaznických karet.

Přehledná obsluha

iPoint terminály jsou k dispozici nejen jako 
nepřenostná zařízení, ale také k montáži na zeď 
a mohou být vybaveny jak stadardním skenerem 
čárových kódů tak i různými čtecími zařízeními 
zákaznických karet.

Softvér bude přizpůsoben jak Vašim představám 
o uspořádání tak i přístrojům daným k dispozici a 
umožní tak Vašim zákazníkum bezproblémovou 
obsluhu všech funkcí.

Podle nároku Vám tento systém dává k dispozici 
značné množství možných funkcí, například: 

  - informace o produktech
  - informace o cenách (pomocí skeneru)
  - reklamní informace
  - umístění v regálech (kde je...)
  - videa o produktech
  - oznámení o počtu bodů na zákaznické kartě
  - vyžádání poukazu na bonus
  - výherní hry

iPoint system může být standardně integrován do 
jakýchkoli systémů zákaznických karet obchodních 
seskupení.

I integrace cizích pramenu dat do Vašeho terminálu 
zákaznických karet (napr. Hagebau Profifachmarkt 
katalog) je bez problému uskutecnitelná.

Terminál se stará sám o srovnání všech dat s 
ostatnímy systémy, takže máte k dispozici plnou 
funkcionalitu  bez údržby.

Současně iPoint poskytuje díky integraci s rodinou 
iContent všechny informace o zákaznických kar-
tách i přes Internet.

Systém je libovolně rozšířitelný a poskytu-
je například i funkci pro účtování a správu 
půjčovaného nářadí pro zákazníky se zákaznickou 
kartou.

inndata iPoint využívá data z vaší webové stránky, 
vašeho výpočetního systému nebo z oborových 
databází právě tak bez problémů jako jakýkoli 
jiný zdroj dat. Data, která byla jednou pořízena, 
lze použít kdykoli znovu a pro jakékoli libovolné 
médium.

Zákaznické karty
iPoint terminály zákaznických karet Vám umožnují 
optimální servis pro majitele zákaznických karet. 

Terminály mohou být konfigurovány pro současné 
užívání ruzných technologií čtení karet. Na jed-
nom terminálu tak mohou být použity karty mag-
netické, čipové i karty s čárovým kódem.

Tisk bonusů, zobrazení individuálních aktiv a 
přehled bonusů je prováděn na přehledné ploše.

iPoint-Terminály a online řešení zákaznických karet

někteří z našich partnerů:



elektronická výměna 
dat dokladů a EDIFACT
Inndata interchange Vám umožňuje vyřízení 
elektronických účtu a objednávek z Vašeho 
hospodářského systému  bez větších nákladů.

Přitom nehraje téměr žádnou roli, který hospodářský 
systém používáte, protože Interchange je kompati-
bilní s každým běžným softvérem.

Všechny bežné softvérové systémy mohou ob-
jednávky a úcty jakožto soubory exportovat nebo 
ze souboru importovat. Inndata interchange je 
specielně určen na to, aby nejen rozuměl, ale 
také sám dokázal vytvořit  jakýkoliv formát Vašeho 
systému.

Tímto je zajištěno,  že inndata interchange bez 
problému spolupracuje nejen s Vaším softvérovým 
systémem, ale i se systémy Vašich obchodních 
partnerů.

Bezproblémově v síti

Použití inndata interchange jako rešení k výměne 
dat dokladu s všemi Vašimi partnery neklade žádné 
velké požadavky na Vaše oddělení pro výpočetní 
techniku. 

Inndata interchange beží na jakémkoli počítači ve 
Vaší síti a nepotřebuje žádné bezpečnostní nasta-
vení nebo úpravy Vaší struktury sítě.

Komunikace probíhá zakódovanně přes Port 80, 
který používáte také pro přístup na world wide 
web. 

Na přání můžete instalovat  inndata interchange 
také do tzv. “DMZ” Vašeho firewall systému a také 
používání ADSL nebo volícího modemu  neomezu-
je výkonnost inndata interchange.

inndata interchange: Podporuje všechny  standardy

Inndata interchange Vám umožnuje automatizo-
vanou výměnu jakýchkoliv typů dokladů  Vašeho 
výpočetního systému s každým z Vašich obchod-
ních partnerů.

K tomu muže být inndata interchange integrován 
do jakékoliv struktůry výpočetní techniky, spol-
upracuje  ale  zároveň také bezproblémově  s 
ostatními komunikačními standardy, jako je AS2.

Inndata interchange podporuje například násle-
dující standardy:

  - XLM
  - BMECat
  - CSV
  - EDIFACT
  - PRICAT
  - DATANORM
  - OpenTRANS
  - AS2

a mnono ostatních.

Po instalaci a nastavení inndata interchange se 
vlastne už nemusíte o tento program starat. 

Interchange v pozadí obyčejne provádí odchozí a 
příchozí doklady a protokoluje průběhy.

Zákroky operátora jsou zapotřebí jen tehdy,  když 
chcete nového obchodního partnera pomocí in-
terchange rovněž zásobit elektronickými doklady. 

I v tomto případě se drží náročnost v mezích. Vy 
definujete typy dokladů, které mají být doručené 
a ty od Vašeho výpočetního systému pro tohoto 
partnera očekávané místa uložení, a už může 
začít komunikace.

právní podmínky
Pro použití elektronického účetnictví je nutno 
dodržovat některé zákonné rámcové podmínky.

Rádi vám poradíme.

Interchange - elektronické vyfakturování a obědnávání



...o inndata...

Firma Inndata Datentechnik sídlící v Innsbrucku 
provozuje výkonné výpočetní středisko a otevřený 
evropský stavební informační systém.

Mimo e-commerce systémů pro obchod se sta-
vebninami vyvíjí a provozuje inndata s interchange 
inovativní rešení pro mezipodnikovou výměnu dat 
a EDIFACT.

K zákazníkum a partnerům firmy inndata Da-
tentechik GmbH patří nejen přední obchodní a 
průmyslové společnosti, ale i společnosti bytové 
výstavby.

Za text a obsah odpovídá:
inndata Datentechnik GmbH, FN198640v
Pacherstraße 24, 6020 Innsbruck
Tel. +43/(0)512/36 22 33 Fax -9
cesko@eurobau.com
Titulní obrázek: iStockphoto

Výzkumná činnost s podporou:

Výběr průmyslových partnerů oborových databází


