
Specializirani sistemi v računovodstvu 

Podprite vaše naročnike 
s skeniranjem in nalaganjem dokumentacije prek spleta,  

v nekaj sekundah jim predatje vse dokumente in vaši naročniki 

bodo sami likvidirali svoje računa preko spleta.  

Želite kot računovodja 
povečati prihodke z novimi storitvami? 
imeti konkurenčno prednost s popolno spletno izmenjavo?  
hkrati še naprej uporabljati obstoječ informacijski sistem? 



Specializirani sistemi v računovodstvu. 

 MANJŠA PORABA VAŠEGA ČASA 

 ZADOVOLJNEJŠI UPORABNIKI VAŠIH 

STORITEV 

 POVEČANJE PRIHODKOV VAŠEGA 

RAČUNOVODSKEGA SERVISA 

 MOŽNOST FORMALNO PRAVILNEGA 

UNIČEVANJA DOKUMENTACIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČAS JE, DA VAŠ RAČUNOVODSKI 

SERVIS POSTANE  

“ONE-STOP-SHOP”  

ZA VAŠE NAROČNIKE. 

PREDNOSTI 

Spletno nalaganje 

NAJ NAROČNIKI SKENIRAJO SAMI  

Nesmotrno je trošiti čas in energijo zgolj za fizično izmenjevanje dokumentacije.   

Posredovanje dokumentacije preko  

e-pošte je v uporabi že dolgo časa, a je 

glede na zmožnosti novih tehnologij tako 

početje dolgotrajno, nezanesljivo in manj 

učinkovito. 

Rešitev Shake Accountant vas digitalno 

poveže z naročniki, tako da naročniki 

dokumentacijo optično preberejo 

(skenirajo) pri sebi, v naslednjem trenutku 

se ta že nahaja v vašem računovodskem 

sistemu. 

Dodatne storitve 
ZAHTEVNI UPORABNIKI OD VAS PRIČAKUJEJO VEČ 

Povečajte prihodke skozi dodatne storitve brez dela ali investiranja 

Omogočite uporabnikom, da preko enostavnega spletnega vmesnika, še preden 

posredujejo finančno dokumentacijo vam, le to sami predhodno interno potrdijo. 

Vsako podjetje želi imeti nadzor nad lastnimi računi in zakaj ne bi tega omogočili 

tudi vašim naročnikom?  



GOOGLAJTE VAŠE DOKUMENTE 

KAJ BI DEJALI, ČE BI VAM REKLI, DA BREZ 

KAKRŠNEKOLI INVESTICIJE LAHKO GOOGLATE 

PO RAČUNIH VAŠIH NAROČNIKOV, NJIHOVIH 

DOBAVNICAH, PREVZEMNICAH IN OSTALI 

POSLOVNI DOKUMENTACIJI? 

PREDNOSTI 

 OMOGOČITE SODELAVCEM PREGLEDEN 

SISTEM, KJER NA ENEM MONITORJU 

SPREMLJAJO VAŠ OBSTOJEČI INFOR-

MACIJSKI SISTEM, NA DRUGEM PA SE 

SAMODEJNO ODPIRAJO SKENOGRAMI 

POVEZANIH DOKUMENTOV  

 

 ZA UVEDNO SISTEMA NI POTREBNIH  

DODATNIH INVESTICIJ 

 

VAŠI SODELAVCI SO NAJVEČJE BOGASTVO 

Z uvedbo rešitve Shake Accountant se poleg večjega zadovoljstva vaših naročnikov in 

povečanih prihodkov, vaši sodelavci zdaj lažje posvečajo vsebinskemu delu. 

Avtomatizacijo ročnih del omogočajo rešitve kot je samodejna prepoznava podatkov 

na dokumentih (OCR) ali pa preprostejše delo z dvema zaslonoma. 

POVRAČILO INVESTICIJE IN CENE 

Vsi sistemi so že zgrajeni in nikakršna investicija ni potrebna. Najem sistema stane  

od 9€/mesec* in je zgrajen tako, da se pokriva od dodatnih storitev, ki jih nudite 

svojim uporabnikom.   

*v ceni 9 €/mesec sta vključeni dve ShakeSpeare™ Light licenci in 10 MB prostora v oblaku. 

Specializirani sistemi v računovodstvu. 

Računovodja

Skenirani
račun, plačilni list, 

dobavnica...

Računovodski sistem

Uporabniki računovodstva

· lastni računi;
· likvidacija lastnih računov; 
· plačilni promet / plačila;
· računovodska poročila;
· skeniranje računov in 

pošiljanje v računovodstvo; 

Skeniranje dokumentacije

Skeniranje dokumentacije

*POZOR: sistem deluje tudi z enim monitorjem!

Internet

Centralni dokumentni sistem



Naše sisteme za hranjenje dokumentacije uporabljajo banke in 

največje zdravstvene ustanove v Evropi. Vsako sekundo se v 17-ih 

državah, v sistem ShakeSpeare, odloži preko 1.000 različnih  

dokumentov.  

Naš največji naročnik ima v sistemu za 10 mlrd € poslovne  

dokumentacije. 

PRAVA KORPORATIVNA VARNOST IN ZANESLJIVOST 
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TEHNOLOŠKE ODLIČNOSTI 

· Client  Independence (Windows, Web, Mobile) 

· SOA Architecture  

· ESB Integrations 

· Platform Independence (Windows, Linux) 

· Database Independence (Microsoft SQL, Oracle, MySQL) 
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