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Firma ORAX, s.r.o. vznikla v roce 1992 a je registrována u Krajského obchodního soudu v
Brn . Od za átku svého vzniku se soust edila na vývoj software na zakázku a vývoj
vlastního ekonomického software a služby související. Do roku 2011 jsme zrealizovali
dodávky software a hardware u více než 800 odb ratel .
Firma poskytuje komplexní podporu svých zákazník , tzn. instalaci a konfiguraci software,
školení obsluhy, poradenství na telefonu nebo prost ednictvím e-mailu a ešení havarijních
situací.
V sou asnosti lze naši innost rozd lit do t í hlavních skupin:

Vývoj software na zakázku
Software v prost edí Windows. Jedná se p edevším o databázové aplikace v oblasti ízení podnik , ale i jiné aplikace dle konkrétní
pot eby zákazníka.

Vývoj a prodej komer ního ekonomického software ORAX
Podnikový informa ní systém pro Windows
Dlouholeté zkušenosti s vývojem ekonomického software využíváme p i vývoji ekonomického
software pod Windows. Distribuujeme programy: Obchod a fakturace, Skladové hospodá ství,
Maloobchodní pokladna, Podvojné ú etnictví, Majetek a CRM systém.
Obchod a fakturace – sledování obchodního p ípadu od poptávky až po kone nou realizaci
(fakturaci), možnost vydávat doklady v libovolné m n , automatické vytvá ení p íjemek a výdejek a
stavu produktu na skladech, možnost opravy záznamu, statistiky apod.
Skladové hospodá ství – pohyby a stav i více sklad , opravy, p idání nebo rušení záznam , provést
kdykoliv p epo et všech skladových karet, inventury, záv rky apod.
Maloobchodní pokladna - více pokladen, doklady pro jednotlivé zákazníky, zboží je automaticky
ode ítáno od skladu, výkup zboží (láhve), storno položky, sledování stavu pokladny apod.
Podvojné ú etnictví - komplexní p ehled o finan ních záležitostech a hospoda ení firmy (možnost
napojit se na libovolnou databázi a tím na data r zných firem, libovolný po et ú etních období,
možnost cokoliv kdykoliv opravit, komunikace s okolím apod.).
Majetek – evidence, len ní a komplexní p ehled o majetku firmy (dlouhodobého a krátkodobého),
jeho z statkových ú etních cenách, odpisech i sou asné tržní cen apod.
CRM systém - eviduje jednání s odb rateli a dodavateli, p ehled prodaných produkt a událostí (aktivit), které se jich týkají,
zobrazení aktivit týkajících se konkrétní akce, len ní firem dle r zných kritérií do skupin, zadávání úkol pracovník m apod.
Ekonomický systém ORAX pro DOS
Jedná se o program, který byl vyvíjen od roku 1992. Tento produkt stále vyhovuje ad firem díky své p ehlednosti, snadné obsluze
a rychlosti a je stále udržován v souladu s platnou legislativou. Tyto firmy jej používají v tšinou pod Windows XP, kde b ží bez
problém . Komplikace vznikají pouze p i tisku na tiskárny, které nepodporují znakový režim (v tšina inkoustových a laserových
tiskáren). Proto jsme vyvinuli Tiskový manažer, který p evádí tiskové úlohy do grafického prost edí. Pro innost systému ORAX pro
DOS pod Windows 7 je t eba dalšího nastavení. Bu se využívá virtuálního prost edí Windows XP nebo instalace programu
DOSBox.

Vývoj a údržba webových stránek
Vyvíjíme webové stránky pro prezentaci firem, jejich výrobk a služeb. Ve spolupráci se zákazníkem zpracujeme jejich grafický
návrh a návrh struktury prezentace. Pro realizaci používáme PHP, MySQL, CSS, JavaScript apod. Samoz ejmostí je i zajišt ní
následné údržby stránek. Mezi naše nejvýznamn jší projekty pat í www.akvarko.cz, www.4stav.cz, www.zeen.cz apod.
Bližší informace o našich produktech a službách naleznete na našich internetových stránkách www.orax.cz.
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