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JAK na TO?





HLAVNÍ STRANA

ReportingDoKapsy 
je moderní nástroj pro 
prezentaci informací pro 
rozhodování a řízení. Využívá 
jednoduchých možností 
analýzy a prezentace včetně 
grafů, časových řad, 
meziročního srovnání. Umí 
zobrazovat trendy, varování 
apod.

Na hlavní straně uvidíte 
jednoduchý přehled o vývoji 

ekonomiky a obratu.



MENU

HLAVNÍ MENU 
Prostřednictvím 
jednoduchého menu 
vybíráte vstup do oblastí 
reportingu, které vás 
zajímají.

“Burger” menu je běžný 
nástroj současných webových 

aplikací.



HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Základní přehled (výkaz) po jednotlivých skupinách nákladů a výnosů,  

s meziročním srovnáním za 3 poslední období a grafickým zobrazením výsledku 

hospodaření, nákladů a výnosů.

Prostřednictvím jednoduchých 
přepínačů lze vybírat období, měsíční 

nebo YTD pohled a “Firmu celkem” 
nebo “Střediska”.

Rozkliknutím příslušné skupiny lze 
zobrazit detail i vývoj jednotlivých 

účtů (rozpad čísla).



ANALÝZA ÚČTŮ

Rychlý FILTR umožňuje 
vyfiltrovat řádky s příslušnou 
hodnotou (zvýrazněný text).

ANALÝZA ÚČTŮ 

Analytický nástroj pro detailní náhled na účty, jejich obraty, meziroční srovnání 

a vývoj po měsících, je ideálním kontrolním nástrojem. Každý audit účetní 

závěrky začíná prostřednictvím “Analytical review” účtů!

Vybírejte si prostřednictvím tlačítek 
měsíční nebo YTD pohled, období, firmu 

nebo středisko, případně meziroční či 
měsíční zobrazení.



BUSINESS PLÁN

Tlačítkem vstoupíte do editace 
plánu a velmi rychle vyplníte 

předpokládané hodnoty.

BUSINESS PLÁN 

Je aktivní modul, který vám umožňuje rychle a jednoduše zadat roční plán 

podle hlavních nákladových a výnosových skupin a pak jej automatický 

porovnávat se skutečnými hodnotami. Rychle vám umožní v průběhu roku 

reagovat na vývoj situace a jednoduše aktualizovat.



DAŇOVÝ VÝHLED

Jednoduše zadávejte 
prostřednictvím “korekci” očekávaný 

vývoj do konce roku.

DAŇOVÝ VÝHLED  

Je další “aktivní” modul kde si před koncem roku můžete namodelovat z 

daňově uznatelných účtů očekávaný “DAŇOVÝ VÝSLEDEK” a vypočtenou daň. 

Jednoduché zadání korekcí, snížení či zvýšení daně, sazby daně či zálohy 

umožní prezentovat předpokládanou daňovou povinnost. Vyhněte se 

překvapením. Modul, který ocení firmy i účetní kanceláře. 

Zadejte si parametry pro 
výpočet daně.



MAJETEK A ZÁVAZKY

Jednoduchým rozkliknutím 
příslušné skupiny pak lze zobrazit 

detail i vývoj jednotlivých účtů 

MAJETEK A ZÁVAZKY 

Základní přehled (výkaz) po jednotlivých skupinách AKTIV a PASIV  

s meziročním srovnáním za 3 poslední období. Umožňuje prezentaci některých 

ukazatelů nebo indexů.



FAKTURY

PRODEJ - Vydané faktury                                                     NÁKUP - Přijaté faktury 

Klasický deník faktur umožňující rychlý přehled vývoje fakturace v měsíci/roce 

s možností rychlého filtrování a výběru podle parametrů včetně grafického 

vývoje trendu za vybraná kritéria (zákazník, region atd.)

Fulltextový vyhledávač. 
Elegantně vyhledá zadanou 
hodnotu ze všech záznamů.

Prostřednictvím 
jednoduchých tlačítek 

omezíte výběr na 
požadovanou hodnotu.

… a také rychlý výběr 
kliknutím na zvýrazněnou 

hodnotu.



ZÁKAZNÍCI/DODAVATELÉ

PRODEJ - Zákazníci                                                                      NÁKUP - Dodavatelé 

Zobrazení obratu s jednotlivými partnery v meziročním srovnání od 

nejsilnějšího po nejslabšího. Přes tlačítko DETAIL vstupujete na kartu 

příslušné firmy, kde lze vidět kompletní rekapitulaci obratu, pohledávek/

závazků, přehled jednotlivých transakci anebo grafický vývoj roční/měsíční.

Vstupte přes tlačítko detail na 
kartu firmy a uvidíte všechno na 

co jste se chtěli zeptat.

Vybírejte požadované 
období prostřednictvím 
jednoduchých tlačítek.



POHLEDÁVKY/ZÁVAZKY

PRODEJ - Pohledávky                                                                       NÁKUP - Závazky 

Podívejte se přehledně na všechny doklady, které zůstaly neuhrazené k 

aktuálnímu datu. Prostřednictvím “ageingu” analyzujte kvalitu pohledávek či 

naléhavost závazků. Filtrujte si jednotlivé skupiny, firmy nebo regiony.

Vybírejte jednoduše 
skupinu závazků/pohledávek, 

která vás zajímá.

Upozorníme vás na 
transakce, které jsou 

po splatnosti. 



DLUŽNÍCI/VĚŘITELÉ

PRODEJ - Dlužníci                                                                              NÁKUP - Věřitelé 

Přehledná rekapitulace aktuálních pohledávek/závazků po jednotlivých 

firmách. Podívejte se kdo vám kolik celkem dluží nebo kolik naopak vy dlužíte 

někomu, včetně analýzy po skupinách dle splatnosti.

Omezte výběr 
jednoduše kliknutím na 
firmu, která vás zajímá.



PRODUKTY, ZBOŽÍ

PRODUKTY, ZBOŽÍ 

Modul, který využijí především obchodní firmy. Umožňuje analýzu obratu 

podle jednotlivých položek sortimentu nebo jejich skupin. Meziroční srovnání 

a grafické zobrazení trendu prodeje po měsících. Tlačítko DETAIL pak 

umožňuje vstup na kartu produktu, kde je kompletní informace o odběratelích 

a vývoji produktu v čase. 

Vybírejte požadované 
období prostřednictvím 
jednoduchých tlačítek.



SKLAD

SKLAD - přehled o zásobách 

Modul sklad byl vytvořen s cílem analyzovat zásoby. Vidět jejich přehled po 

položkách a skupinách zásob. U každé položky rychle vyhodnotit obrat za 

srovnatelná období, průměrnou obrátku i počet dnů, na které zásoba vystačí. 

Přehled nabízí i informace o cenách, prodejní, skladové apod.

Různé skupiny zásob umožňují 
výběry a sčítání podle těchto skupin, 
samozřejmostí jsou přehledy podle 

skladů (verze PRO).



   REKAPITULACE - OVLÁDACÍ PRVKY

OVLÁDACÍ PRVKY 

REKAP - reporting do kapsy je koncipován od počátku tak, aby jeho ovládání bylo 

jednoduché, aby byl přehledný a umožňoval rychlou orientaci v klíčových 

informacích o firmě a tím zajistil kvalifikované a rychlé rozhodování. 

Export do Excelu ve vybraných modulech.

Výběrová tlačítka pro nastavení pohledu.

Rychlý filtr - kliknutím na 
zvýrazněný text.

Vyhledávač - vyhledá zadaný údaj (pozor, 
nejedná se o filtr, grafy na něj nereagují.

MENU

Vstup na DETAILVstup na DETAIL



DATOVÁ PUMPA 

Server / PC

GW

API

DATOVÁ 
PUMPA

REKAP

GATEWAY - datová brána 
Jednoduchý program kontrolovaný uživatelem 

(nastavení, přístup k datům, spouštění, vypínání), 
který se spojuje přes API klíč  

s DATOVOU PUMPOU a přes ni dochází k přenosu 
dat do chráněného datového skladu REKAPU.



GIMMEDATA, s.r.o. 

Riegrova 2 

796 01 Prostějov 

rekap@gimmedata.cz 

www.rekap.online

Kontaktujte nás

Vyzkoušejte naše demo! Vstup přímo ze stránek www.rekap.online


