
Podnikejte! 

Postaráme se o vaše účetnictví 

20 let vyvíjíme a zajišťujeme podporu internetovému systému WAK INTRA včetně účetních služeb. Získejte 

nezávislost  a informace v každém okamžiku. Využijte komplexní nabídku účetních služeb a informační systém. 

zakázky – sklad – faktury - účetnictví – mzdy – výkazy 

https://wakintra.cz/


být nezávislý na kanceláři, 

pracovat  v kanceláři, 

pracovat doma, 

pracovat kdekoliv 

 

používat  
software bez starostí 

nestarat se o HW 

neinstalovat software 

nestarat se o aktualizace 

nestarat se o zálohování  

  

 

mít zpracované účetnictví 

neřešit účtování 

neřešit daňová přiznání 

neřešit legislativu 

neřešit úřady 

mít software 
podporující podnikání 

evidovat objednávky 

fakturovat zákazníky 

evidovat sklad 

přehled o peněžních tocích 

Víme co potřebujete 
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Účetnictví 
jako služba 

zajistí 

automatické sdílení výsledků 

zpracování účetnictví 

zpracování účetních výkazů 

zpracování daňových přiznání 

legislativní poradenství 

cena dle počtu dokladů  

Software 
jako služba 

zajistí 
podporu při provozu 

aktualizace SW 

nové funkce 

automatické zálohování 

platím pouze co využívám 

moduly dle potřeb 
zakázky 

fakturace 

sklady 

přehled o zákaznících 

přehled o pohledávkách 

přehled o závazcích  

EET 

WAK INTRA 

On-line systém 

přináší 
software bez instalace 

nezávislost na zařízení 

přístup odkudkoliv 

sdílení dokladů 

sdílení funkcí SW 

 

Máme řešení 
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Internetový prohlížeč 
on-line přístup k dokladům 
on-line pořizování dokladů 

Internetový prohlížeč 
on-line kontrola dokladů 

on-line zpracování dokladů 

on-line výkazy   

. 

Zařízení 
PC, Notebook, 
Tablet, mobil 

Internet 
Přístup odkudkoliv 

Řešení, pro které vše máte 
www.wakintra.cz 

Vy My 

WAK INTRA        2020 © 

Internet 
Přístup odkudkoliv 

Zařízení 
PC, Notebook, 
Tablet, mobil 

https://wakintra.cz/


Podnikatel 
- on-line přístup k systému 

- on-line práce s doklady 

- on-line výstupy ze systému 

Účetní služba WAK 
 - on-line kontrola dokladů 

- on-line zpracování dokladů 

- on-line výkazy   

Systém WAK INTRA 
- rychlý přístup k systému po páteřní internetové síti 

- profesionální zálohování 

- aktuální hardware a OS a SQL   

Spolupráce – sdílené prostředí 
www.wakintra.cz 
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- všechna data na jednom místě 

- společné sdílení výsledků 

Sdílené softwarové prostředí 

- vedení zakázek 

- faktury vydané 

- sklady 

Kompletní agenda - je jen na Vás co využijete 

- pouze pomocí funkčního internetového  

prohlížeče – Google Chrome, MS Edge 

- profesionální zálohování 

Provoz 

- na použitém zařízení 

- na operačním systému (Windows, 

Mac, Android) 

- nepotřebujete software pro 

terminálový přístup 

Nezávislost 

- bez instalace 

- odkudkoliv 

- home office 

Přístup 

30 

P ř í st u p  

N e z á v i s l o s t  

P r o v o z  

S d í l en í  

Vlastnosti, které jsou výhodou 
www.wakintra.cz 

- účetní doklady 

- přijaté faktury 

- pokladní doklady 

- výpisy 
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- majetek 

- personalistika 

- mzdy 

https://wakintra.cz/


Zpracované účetnictví 

Zaúčtujeme doklady a zpracujeme účetní 

výkazy 

Daňová přiznání a mzdy 

Poradenství 
Poskytneme účetní a daňové 

poradenství 

Funkční software 

Poskytneme software včetně  

HW a SW infrastruktury, všech  

aktualizací a zálohování 

Evidence zakázek 
Evidujete objednávky, zakázky a 

zpracujete je 

Fakturace a sklady 
Provedete fakturaci produktů a  služeb,   

sklady pod palcem 

Závazky a pohledávky 
pod kontrolou 
Aktuální zpracování finančních toků - 

pokladny a bankovní výpisy 

On-line software k dispozici 
Připojit se a využívat software pro primární 

doklady a přehledy zpracovaného účetnictví 

Sdílená starost - poloviční starost 
www.wakintra.cz 

WAK INTRA        2020 © 

Vytvoříme daňová přiznání a potřebné 

výkazy pro úřady 

https://wakintra.cz/


waksystem@waksystem.cz +420 251 612 552 www.waksystem.cz 

WAK System, spol. s r.o.  
Petržílkova 2564/21 

Praha 5 - Stodůlky 

Kontaktujte nás 

Podnikejte! 
Postaráme se o vaše účetnictví 
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