... a něco navíc

O firmě
Jsme lídr na trhu platebních a stravovacích systémů a služeb.
Mezi naše zákazníky patří stravovací provozy všech druhů i specializací a organizace využívající platební
a identifikační systémy.
Pro tyto zákazníky vytváříme komplexní informační systémy včetně podpory řízení marketingu, obchodu a ekonomiky.
Pomocí automatizace a elektronizace převádíme složité operace na jednoduché a přehledné.
Spolehlivost, flexibilita, bezpečnost, důvěryhodnost, profesionalita, odbornost, stabilita, prestiž, efektivita, inovativnost a aktuálnost
jsou pro nás pojmy zásadní a zavazující.
Šetřete s námi čas i peníze, lépe hospodařte a buďte produktivnější.

ANETE v číslech
1992

500 000

1 mld. Kč

Firma vznikla v roce 1992.
Na trhu jsme tedy více než 25 let.

Řešení ANETE používá více než
půl milionu koncových zákazníků.

Roční obrat nákupů přes elektronický
nákupní portál (FirtBuySale).

www.anete.cz

Řešení, která ANETE nabízí
Elektronický nákup surovin

Podstatná úspora transakčních nákladů, úspora času při nákupu suroviny. Zvýšení kvality dodávek na základě přesné speci
fikace a jednoduché kontroly. Podstatná úspora a zrychlení práce, transparentnost. Automatické napojení na inteligentní
sklady a využití stávajících technických prostředků.

Hromadné a komerční stravování

Komplexní řešení (doslova od skladu dodavatele přes zpracovatele až po talíř strávníka) s trendy 21. století, pro podnikové
jídelny, stravovací provozy veřejné správy, cateringové společnosti a další.

Dietní stravování

Komplexní řešení (od skladu dodavatele přes zpracovatele až po talíř strávníka) s trendy 21. století, pro nemocnice a zdra
votnická zařízení, ústavy různého zaměření, domovy důchodců, vězeňskou službu a další.

Ubytování

Moderní ubytovací systém provázaný s platebním systémem, se související agendou stravování a další evidence. Pro hotely,
penziony, menzy a další.

Ekonomická a provozní analýza provozů
Transformace stávajících provozů do moderních, efektivních a produktivních provozů, srovnatelných s nejlepšími provozy
v oblasti stravování v České i Slovenské republice.

Identifikační systémy a identifikační média

Stravovací, prodejní a platební systémy, docházka, přístupy, parkoviště, ubytování, identifikační karty a čipy nejrůznějších
typů podle hesla „Jedna karta stačí“….

Platební systémy a více provozovatelů

Nákupy a platby z jednoho účtu, jednou kartou – stravování, kopírky, výdejové automaty, půjčovna, skriptárny, knihovny,
lékárna, prodej zboží a služeb jakéhokoliv zaměření. Více různých provozovatelů s odděleným účtováním nebo různým
IČO zapojeným do jednoho systému, clearing…

Systémová integrace

Sdílení a přenos jednou pořízených dat mezi systémy zákazníka – vždy aktuální a přesné informace a náhledy nad souvise
jícími daty bez nutnosti časově náročného a chybami zatíženého ručního opisování.

Podpora a servis

Široká škála služeb od analýzy provozu, návrhu řešení, uzpůsobení systému na míru, implementaci, školení uživatelů
i administrátorů po následnou aktualizaci systémů, legislativní upgrade, podporu a servis, HotLine, HelpDesk.

Společenská angažovanost

Aktivní podpora regionálních výrobců. Umisťování regionálních produktů na trh hromadného stravování. Podpora zdravé
výživy zákazníků hromadného stravování.
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