
INFORMAČNÍ SYSTÉM K2 

Svým uživatelům IS K2 přináší komplexní a provázané řešení v modulech Prodej, Nákup, Celnice, Sklad, Doprava, Výroba, 
Finance, Marketing, Kontaktní centrum CRM, Personalistika a mzdy, Účetnictví a analýzy, Majetek, Internetový obchod, 
Manažerské vyhodnocení – K2 OLAP, Přenos dat a Správce a to ve čtyřech jazykových mutacích (česky, slovensky, 
anglicky a německy). Informační systém K2 je možné provázat i s přídavnými moduly, které se také nacházejí v základní 
nabídce (čtečky, příslušenství pro čárové kódy, PDA, apod.). Všechny moduly, stejně jako celý IS K2, je možné 
provozovat formou outsourcingu. 
 
Základní vlastnosti modulu Výroba 

� Vysoká míra variability 
� Podpora všech druhů výrob  
� Import kusovníků 
� Tvorba TPV 
� Kalkulace výrobku 
� Řízení zdrojů a kapacit 

� Grafická podpora plánování výroby 
� Ganttovy diagramy 
� Evidence rozpracované výroby 
� Využití šarží 
� Řízení jakosti 

 
 

Výhody propojení IS K2 a systému Aktion 
 
Aktuální přehled o stavu výroby a o rozpracovanosti zakázek 
Elektronické odvádění výroby v reálném čase přímo z pracoviště  
Využití nejmodernějších technologií (čárové kódy, RFID, biometrie)  
Adresná zodpovědnost za původ dat v systému 
Nízké nároky na administrativní pracovníky vkládající informace z výroby 
Zpracování mezd na základě údajů z evidence docházky 

 

IDENTIFIKAČNÍ SYSTÉM AKTION                                                                          

Aktion je moderní identifikační systém pracující na bázi bezdotykových RFID (Radio 
Frequency Identification) karet 125 KHz a 13,56 MHz nebo biometrických údajů (otisk 
prstu). Aktion umožňuje realizovat řešení evidence osob, vozidel materiálu či služeb 
jak pro korporátní společnosti, podniky a instituce, tak i pro malé firmy. V rámci 
podnikových sítí lze zařízení Aktion (terminály, snímače) instalovat v různých 
lokalitách. Uživatel tak má k dispozici komplexní nástroj pro automatizaci mzdové a 
výrobní  agendy od primárních on-line přehledů pohybu zaměstnanců až po měsíční 
uzávěrku mezd s plně automatizovaným výpočtem všech mzdových položek. 
 
Moduly systému Aktion 

� Evidence docházky 
� Výrobní operace 
� Kontrola přístupu 
� Stravování osob 
� Evidence návštěv 
� Průkazy a potisk karet 
� Průmyslová identifikace 

 
 

K2 atmitec syst s.r.o. 
Argentinská 38, 1700 00 Praha 7 
www.K2atmitec.cz/syst 

EFG CZ spol. s r.o. 
Na Jarově 4, 130 00 Praha 3 
www.aktion.cz, www.efg.cz 

 

Informační systém K2 je komplexní systém pro řízení 
podniků, který ve svých modulech provázaně řídí 
činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení.  
 


