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Premium CMS gostovanje

Vse za splet na enem mestu. Dominoserv.si

ModusCorporate
Spletni poslovni sistem 
za podjetja

Skladno z GDRP

Poslovni sistemi

» Dostopnost vedno in povsod

» Povezanost s spletno stranjo

» Enostavna in hitra uporaba

» Zakonsko in avtomatiziranje 
varovanje osebnih podatkov

» Zmanj!anje stro!kov in 
pove"anje rezultatov

Spletni poslovni sistem Modus je idealna 
re!itev za avtomatizacijo procesov, 
optimizacijo delovanja in digitalizacijo 
podatkov va!e organizacije ali podjetja.

Sistem je izjemno preprost za uporabo 
in dostopen vedno in povsod z vsakega 
ra"unalnika oziroma naprave, od koder imate 
v trenutku celoten pregled in mo#nost urejanja 
vseh va!ih podatkov.

Idealen je tudi za vodenje "lanstva, zaposlenih 
in naro"nikov, saj lahko z njim na z zakoni 
skladen in popolnoma avtomatiziran na"in 
urejate vse va!e osebne podatke.

Storitev nudi neomejeno !tevilo modulov za 
urejanje, od financ, do vodenja projektov, 
"love!kih virov, marketin!kih funkcij, mo#na 
pa je tudi nadgradnja po meri, ki omogo"a 
neomejene mo#nosti. Za brezhibno delovanje 
pa skrbi vestna naro"ni!ka podpora.

Preko sistema je mogo"e enostavno urejati 
tudi va!o obstoje"o Domino spletno stran. V 
trenutku lahko objavljate a#urne vsebine in 
obvestila na vseh svojih platformah.

»$e ne  
uporabljate 

avtomatizacije, 
delate preve".«

Stopite v dobo 
brezpapirnega 

poslovanja.

dominoserv.si/re!itve/poslovno/moduscorporate

040 842 313
servis@domdesign.si

Preberi ve!:

Naro!ila 
in informacije
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ModusCorporate

Paketi
Paket XS S M L XL

Referenca MO-06-01 MO-06-02 MO-06-03 MO-06-04 MO-06-05

Spletni prostor 500 mb 1 gb 2 gb 5 gb 10 gb

%t. vnosov 5 000 10 000 50 000 100 000 neomejeno

Moduli Dokumenti
Vizitka
Stiki
$lani
Zapisniki
Dav"ne stopnje
Ra"uni
Artikli

Dokumenti 
Vizitka
Stiki
$lani
Zapisniki
Dav"ne stopnje
Ra"uni
Artikli
Predra"uni
Opomini
Dobropisi
Naro"ilnice

Dokumenti 
Vizitka
Stiki
$lani
Zapisniki
Dav"ne stopnje
Ra"uni
Artikli
Predra"uni
Opomini
Dobropisi
Naro"ilnice
Ponudbe
Naro"ila
Zaposleni
Potni nalogi
Inventar
Dopisi

Dokumenti 
Vizitka
Stiki
$lani
Zapisniki
Dav"ne stopnje
Ra"uni
Artikli
Predra"uni
Opomini
Dobropisi
Naro"ilnice
Ponudbe
Naro"ila
Zaposleni
Potni nalogi
Inventar
Dopisi
Pogodbe
Projekti
Pla"ila
Dobavnice
Delovni nalogi
Obra"uni

Dokumenti 
Vizitka
Stiki
$lani
Zapisniki
Dav"ne stopnje
Ra"uni
Artikli
Predra"uni
Opomini
Dobropisi
Naro"ilnice
Ponudbe
Naro"ila
Zaposleni
Potni nalogi
Inventar
Dopisi
Pogodbe
Projekti
Pla"ila
Dobavnice
Delovni nalogi
Ceniki
Obra"uni
Obra"uni pla"
Prisotnost
Podpora
Storitve
Stro!kovna mesta

Podpora 
(interval)

1 2 3 5 10

Lastna 
poddomena

- - - x x

Center za 
naro"nike

- - - - x

Cena (&) / mesec 29,90 49,90 99,90 199,90 499,90

V ceno ni vklju"en 22,00 DDV.

Storitev se pla"uje na podlagi pla"ila za preteklo obdobje (mese"no / letno). Ponudba je veljavna od 4. 4. 2020. Pridr#ujemo 
si pravico do spremembe paketov in cen.
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Integracija z obstoje"o 
spletno stranjo
Sistem Modus je mo#no enostavno integrirati 
z va!o obstoje"o Domino spletno stranjo, 
tako da lahko oplemenitite va!e delovanje 
in iz enega mesta kontrolirate va!o spletno 
prisotnost. 

Preko sistema lahko urejate vse vsebine 
strani, dodajate a#urne informacije, obvestila, 
v bazo pa se vpisujejo tudi e-pisma, spletna 
povpra!evanja in naro"ila. 

Sistem vam lahko namestimo na poddomeno 
va!e obstoje"e spletne strani (npr. modus.
vasadomena.si)

Tipi!ni integrirani moduli:

• E-pisma
• Kontaktni obrazec
• Spletna naro"ila
• Obvestila
• Oglasi

Najnovej!e tehnologije
Sistem modus je zgrajen na spletni tehnologiji 
DominoCMS, ki omogo"a obna!anje sistema 
kot aplikacije zaradi "esa je delovanje 
svetlobno hitro, natan"no in brezhibno. Sistem 
je mo#no uporabljati na vseh napravah, 
predvsem hitro pa deluje tudi na mobilnih 
napravah. Tehnologije omogo"ajo sistemu 
nenehno nadgrajevanje, zaradi "esa bo 
uporabni!ka izku!nja s "asoma vedno bolj!a.

Naro"ni!ka nadzorna plo!"a
V sklopu sistema je mo#no izvesti tudi stran za 
naro"nike skozi katero lahko va!im naro"nikom 
omogo"ate pregled in izpis njihovih ra"unov, 
projektov, ponudb in urejanje lastnih podatkov.

Sistem je mo#no prirediti po meri in 
naro"nikom omogo"ati najrazli"nej!e mo#nosti 
urejanja, kot so izvedba naro"il, ki prihajajo 
direktno v va! osnovni sistem.

Primer: prijava.vasadomena.si

Neomejene mo#nosti
V kolikor vam paketne mo#nosti niso 
dovolj, lahko sistem nadgradimo po meri z 
funkcionalnostmi za va!o specifi"no bran#o ali 
poslovni model. Sistem lahko nadgradimo z 
mo#nostmi sistemov kot so CRM, ERP, WMS, 
itd., povezujemo ga lahko z drugimi sistemi, 
hkrati pa lahko omogo"imo komunikacijo 
s fizi"nimi napravami v primeru nadzora 
delovnih procesov.

Za vse je mo#na tudi izdelava posebne mobilne 
aplikacije, ki je lahko namenjena komunikaciji z 
va!imi naro"niki, ali pa za izvajanje naprednih 
funkcij, meritev ali npr. skeniranja proizvodov, 
itd.


