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PRODUKTOVÝ LIST 

 

Popis služby 

Webová aplikace EPL brain slouží k automatické správě klientů účetních společností, 

tvorbě účetního a daňového kalendáře, následným úpravám a opakování 

přednastavených i dodatečně tvořených úkolů, evidenci odpracovaných hodin a 

následnému internímu vyhodnocení efektivity, ziskovosti a časové náročnosti 

jednotlivých klientů. Aplikace poskytuje na základě zadaných informací některá 

ekonomická a interní data prospěšná k řízení.  

 

Funkce služby 

• Klienti – informace o klientech, zejména pak identifikační údaje, kontakty a účetní 

parametry sloužících k automatické tvorbě účetního a daňového kalendáře. 

• Kalendář – graficky znázorněné úkoly a jejich editace.  

• To-Do – seznam úkolů generovaný automaticky s možností přidání a editace dalších 

volitelných úkolů. 

• Uživatelé – správa a editace uživatelských účtů, nastavení přístupových práv uživatelů, 

přehled výkonnostních a ekonomických dat jednotlivých uživatelů, před-filtrovaný To-

Do seznam úkolů daného uživatele.  

• Databáze – přehledná databáze obsahující filtry, třídění a export. 

• Moje firma – souhrnná data, zpravidla automaticky generovaná ve formě tabulek a 

grafů, poskytující základní přehled o výkonnosti účetní firmy. 

 

Pro koho je služba určena 

Upozorňujeme, že naše služba je určena pouze pro podnikatele a společnosti, zejména 

samostatné účetní a účetní kanceláře.  

 

Pro koho není služba určena 

Služba není určena osobám bez platného živnostenského oprávnění či obdobného 

oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo podnikání. 

 

Jak začít službu používat? 

Ve svém prohlížeči si otevřete internetovou stránku www.eplbrain.cz a přihlaste se do 

služby pomocí údajů, které jste si nastavili při registraci. Můžete postupovat podle 

úvodních informací automaticky zaslaného e-mailu „Vítejte v aplikaci EPL brain“.  

 

Zabezpečení služby 

Přenos veškerých dat je zabezpečen 2048-bitovým SSL šifrováním a certifikáty 
důvěryhodných certifikačních autorit. Vaše data jsou pravidelně zálohovány na záložním 

http://www.eplbrain.cz/


serveru, a to jednou denně. Přístup do datového centra, které je umístěno v Německu je 
chráněn fyzickými zabezpečovacími mechanismy, včetně zámků, alarmu a kamerového 
systému. 

 

Technické požadavky 

Pro využívání naší aplikace Vám postačuje běžný počítač s internetovým prohlížečem a 

stabilním připojením k internetu. Pro bezproblémový chod aplikace doporučujeme splnit 

následující požadavky: 

• Windows 10, 11 nebo Mac OS X 11 

• Webové prohlížeče Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari 

v posledních vydaných verzích 

• Připojení k internetu o rychlosti alespoň 5 Mbit/s 

• Klávesnice a myš či dotyková obrazovka 


