Praha, 17. října 2016

Tisková zpráva

ABC Data spolu s ArrowSys nabízejí malým českým firmám
snadno použitelná řešení pro EET
Přední regionální distributor ABC Data spolu s místním softwarovým partnerem ArrowSys
pomohou malým českým firmám se zavedením tzv. EET díky novým řešením. Ta jsou
vysoce přizpůsobitelná a jsou určena jak pro kamenné prodejny, tak i pro stánkový prodej.
Praha, 17. října 2016: Společnost ABC Data s. r. o. dnes oznámila, že zahájila spolupráci s firmou
ArrowSys s. r. o. Společně budou vlastníkům malých a středně velkých českých firem poskytovat
softwarová řešení pro splnění zákonné povinnosti elektronické evidence tržeb (EET). Odhadem 50
tisíc hotelů, restaurací a hospod musí mít od letošního 1. prosince funkční systém elektronické
evidence tržeb. Flexibilní a snadno použitelné systémy za dostupnou cenu, které vznikají spoluprací
ABC Data a ArrowSys jim tento přechod na nový systém mohou výrazně ulehčit.
Společná řešení od ABC Data a ArrowSys zahrnují pokladní software bez dalších povinných nebo
měsíčních poplatků. Tento software by testován na operačních systémech Android, Windows a Apple
(iOS) a umožňuje firmám provozovat univerzální EET pokladnu na PC, tabletu nebo chytrém telefonu.
Jedná se tak o EET registrační pokladnu se snadným a intuitivním ovládáním. Pokladní a vlastníci
firem mohou pomocí tohoto nenákladného řešení snadno vystavovat a tisknout účtenky. Software je
navíc dodáván se servisní podporou společnosti ArrowSys a nabízí také propojení pokladen
s firemními skladovými a účetními systémy.
„Již letos v prosinci se elektronická evidence tržeb stává realitou pro velký počet českých firem.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve spolupráci se špičkovým místním partnerem, společností
ArrowSys, spustit a provozovat nově vyžadovanou infrastrukturu evidence tržeb, abychom vlastníkům
českých firem nabídli co nejjednodušší a cenově efektivní řešení,“ vysvětluje Ondřej Radovnický,
obchodní ředitel společnosti ABC Data s. r. o.
Informace o nových softwarových produktech pro EET naleznete níže:
Lilka
Koncová cena bez DPH: 899 CZK
Jazyky: CZ, PL, EN, DE, ES, IT, LI
Podporované operační systémy: Android 4.4 a novější, tablety Apple s Bluetooth 4.0, telefony Apple
s Bluetooth 4.0, Windows Phone 10, tablety s Windows 10
Platnost licence: vždy pro jedno zařízení
ANetCa (ArrowSysNetworkCash)
Koncová cena bez DPH: 1500 CZK
Jazyky: CZ, EN
Podporované operační systémy: Windows 7 a novější
Program je možné na jednom počítači používat ve více instancích. To je vhodné například v případě
provozování více organizací (se samostatnými IČO) na jednom zařízení.

ANetCa (ArrowSysNetworkCash) a Lilka jsou dobře navržené softwarové programy určené speciálně
pro obchodní potřeby související s elektronickou evidencí tržeb (EET). Software byl navržen pro
používání na tabletech, přenosných a stolních počítačích s operačním systémem Windows 7 nebo
novějším, serverech s operačním systémem Windows 2008 nebo novějším, tabletech se systémem
Android nebo na tabletech iPad. Oba softwarové produkty byly testovány na tabletech značky Lark,
které nabízejí vysokou úroveň uživatelské funkčnosti. Nejdůležitějšími vlastnostmi těchto a dalších
tabletů s ohledem na potřeby EET jsou připojení přes Bluetooth a Wi-Fi, 3G mobilní přístup
k internetu (u vybraných modelů), IPS displej pro snazší čitelnost a dlouhá výdrž baterie (umožňující
používání po dobu 6 či více hodin).
Ve snaze dále podpořit partnery prodávající řešení pro EET rozšířila společnost ABC Data svůj
sortiment o produkty, které umožňují používání řešení pro EET v terénu. Mezi ně patří specializované
pokladní tiskárny a zařízení pro mobilní tisk.

O společnosti ABC Data
Společnost ABC Data s více než 25 lety zkušeností je jediným regionálním distributorem IT a spotřební
elektroniky, který přímo působí na osmi středoevropských a východoevropských trzích: v České
republice, Maďarsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. V České republice společnost sídlí
v Praze a řídí ji český tým zkušených a nadšených profesionálů, kteří se starají o potřeby obchodních
partnerů. V čele týmu je Pavel Kocián. V oblasti střední a východní Evropy společnost ABC Data
disponuje největším rozsahem produktů na trhu – distribuuje přes 180 000 různých produktů od více
než tisícovky renomovaných značek. Pravidelně také spolupracuje s více než 13 000 prodejců. Díky
strategickému umístění svých čtyř logistických center společnost garantuje rychlé dodávky na libovolné
místo ve střední a východní Evropě. Rozsáhlá spolupráce přináší stabilní a jistý růst našich partnerů jak
na českém trhu, tak i v celé střední a východní Evropě. Důkazem nejvyšší úrovně služeb společnosti
ABC Data je šest ocenění EMEA Channel Academy v kategorii Nejlepší distributor v oblasti CEE od roku
2009. ABC Data je jednou z prvních společností ze střední a východní Evropy, která se připojila
k prestižní asociaci GTDC sdružující největší IT distributory světa. V roce 2010 společnost ABC Data
vstoupila na varšavskou burzu.
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