
                                            
 

 
BMD Com – Komunikační platforma 
 
Webová komunikační platforma BMD Com je ideálním prostředkem pro komunikaci mezi daňovým 

poradcem a jeho klienty.  

Přes BMD Com je klient schopen prostřednictvím tabletu nebo 
smartphonu pohodlně kdykoli předat informace kanceláři poradce a 
rovněž převzít informace, které byly kanceláří poradce uvolněny 
(schváleny). Jde o vyhodnocení ze všech oblastí, od dokumentů až po 
vnitropodnikové analýzy, které může otevřít až na původní dokument. 
Zákazník ale může také nahrát své naskenované dokumenty pro 
bezpapírové účtování.  Pokud si zákazník vede účetnictví sám, může 
prostřednictvím platformy nahrát celé účetnictví pro kontrolu nebo 
závěrkové práce a daňový poradce ho může stejným způsobem vrátit.  
 

BMD App pro přístup na webovou platformu  
 

Vstup na komunikační platformu je velmi snadný prostřednictvím 
aplikace BMD Com dostupné v obchodech Smartphone. Přístupová data 
klienta se nastaví ve spolupráci s kanceláří. Pak jsou již informace 
klientovi k dispozici. Data na Smartphonu rychle reagují na akce uživatele 
a jsou i zde dobře čitelná. Přejetím prstem nahoru, dolů nebo do strany 
můžete kdykoli zobrazit všechna dostupná data.              
 

Funkce CRM 
 

Pod funkcemi CRM jsou informace důležité pro klienta a pro výměnu dat: 
 

Všechny dokumenty, které při archivaci obdržely příznak uvolnění (např. 
smlouvy, výměry, vyhodnocení apod.), jsou zde uvedeny a mohou být 
prohlíženy. Dokumenty, které si klient již prohlédl, jsou označeny 
příznakem. Dokumenty mohou být v přehledu filtrovány (např. podle 
kategorie). 

 Referent – Klient zná svého referenta 
(včetně telefonní linky a mailové adresy), ví, jaké služby byly dohodnuty, 
a může jej přímo kontaktovat.  

 Termíny – Dojednané a uvolněné 
termíny (s příznakem) mohou být vyvolány ve správě termínů BMD 
NTCS. 

 Formuláře – Vzorové předlohy lze 
kdykoli stáhnout a vytisknout. 

 Odběratelé – perfektní CRM – rychlá a 
přímá komunikace se zvoleným zákazníkem – snadné volání, odesílání 
mailu, navigace. Prohlížení výpisu účtu a otevřených položek včetně 
zobrazení dokladu. Archivace dokladu k odběrateli a zpracování 
kmenových dat. 

 Klientské informace – Mandant tyto 
informace dostane k dispozici chronologicky setříděné, související 
dokumenty může otevřít jednoduchým dotykem.  
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Databox pro mandanta 
 
Snadný přenos dokladů do kanceláře 
Prostřednictvím databoxu (datové schránky) umístěného u daňového 
poradce může probíhat výměna dat (například účetnictví vedené ve firmě 
je pro zpracování účetní závěrky přeneseno k daňovému proradci nebo po 
závěrce vráceno zpět klientovi). 
 

Přenos dokladů pro zaúčtování 
Pomocí funkce databoxu mohou být také předávány lokálně naskenované 
dokumenty daňovému poradci k zaúčtování. Dokumenty se automaticky 
ukládají do složky pro bezpapírové zpracování dokladů a jsou tedy bez 
dalších mezikroků k dispozici pro další zpracování v kanceláři. 
 

Fotografování dokladů smartphonem 
Vyfotografovaný doklad je okamžitě přenesen do kanceláře daňového 
poradce do složky pro zaúčtování, která je přiřazena klientovi. 
 
 

Funkce finančního účetnictví 
 

Důležitá vyhodnocení a analýzy finančního účetnictví jsou k dispozici i na 
webové platformě. Dále je zde možné evidovat jednoduché účetní případy 
nebo zaplatit faktury 
 
 Vnitropodniková analýza: pro exaktní analýzu podniku – od kumulovaného zobrazení po jednotlivý 

účetní řádek. Pokud byl k účetnímu případu archivován dokument, může být na webové platformě 
zobrazen i tento dokument. 

 
 
 

  



 

 Přehled likvidity: Nově pro klienty – 

likvidita přehledně i na smartphonu! 

Díky BMD Com získá klient informace o 

vývoji svých tržeb a své likviditě. 

 

 Výpis účtu: Je možné vyvolat všechny 
druhy účtů. Pokud byl u položky dokladu 
archivován příslušný dokument, lze ho i 
na smartphonu zobrazit. 

 

 Přehled otevřených položek: Je možné 
jej nejen prohlížet, ale lze také 
interaktivně nastavovat blokace 
upomínky nebo platby. Kancelář může 
běh upomínek nebo návrh plateb 
převzít. 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 BAKAWA: Díky této možnosti pořízení dat pro banku, pokladnu a příjem zboží získáte významné 
výhody:  
 

Pořízení dokladů pokladny může být provedeno odkudkoli pomocí počítače nebo tabletu. Při pořízení 
položky je možné přes modul BMD Scan připojit i původní doklad. 
Pořízená data mohou být v kanceláři ještě opravena a automaticky zaúčtována. Související doklady 
budou plně automaticky uloženy do archívu mandanta a provázány na příslušné položky účtů. Tyto 
původní doklady mohou být vyvolány v archívu, u položky účtu nebo u nákladového střediska. 

 
 

  

BMD Com 



 
 

Funkce evidence času 
 

Prostřednictvím BMD Com lze ovládat mnoho funkcí časové evidence, 
například vytváření časových zápisů. Takto vzniklé časy mohou být dále 
přes ocenění zpracovány automaticky v modulu mezd BMD. V závislosti 
na oprávnění lze zobrazit také docházku a přehled nepřítomnosti nebo 
časové zápisy konkrétního pracovníka. 
 

 Pořízení času 
Pracovníci klienta mohou své časy evidovat online kdekoli, kde je 
k dispozici internet. 

 

Funkce mezd 
 

Prostřednictvím webové platformy jsou k dispozici jak funkce pro 
pořízení dat, tak pro vyhodnocení, jako např. mzdové doklady pro 
zaměstnance. 
  
 

 Mzdový portál zaměstnance: 
Tento bod BMD Com slouží pro klienty, kteří chtějí předávat 
svým zaměstnancům výplatní pásky a roční vyúčtování 
elektronicky. To umožní každému zaměstnanci s příslušným 
oprávněním, aby si stáhl své měsíční mzdové doklady nebo 
výplatní pásky přímo přes webový portál. 
 

 Evidence služebních cest:  
Cestovní výdeje zaevidujete jednoduše mobilem i se všemi zákonnými požadavky pro tuzemské a 
zahraniční služební cesty a automatickým převodem do výpočtu mezd.  

 Evidence pracovníků:  
Nové pracovníky a brigádníky založíte rychle a nekomplikovaně, zadávání kmenových dat je 
přehledné. 
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