„ENTUSiazmus pre najlepšie riešenia„

Sme expertnou organizáciou v oblasti ekonomického riadenia kvality. Špecializujeme sa na vývoj hodnotiacich
systémov postavených na znalostnej báze pre objektívne hodnotenie najlepšej ceny Best of Value.
Presadzujeme systémovy prístup vlastnej koncepcie

ENTUS - Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov
Našim cieľom je etablovanie univerzálnej metodológie hodnotenia kvality ENTUS s podporou softvérových
nástrojov pre zaistenie cenovej konkurencieschopnosti kvalitnej a ekologickej produkcie .
Cieľovými skupinami sú súkromné projektové a stavebné firmy, environmentalisti, architekti, projektanti,
technológovia, organizácie verejnej, štátnej správy, výskumu a vývoja.
Komplexný ekonomický systém SetBox Entus je modulárny softvérový nástroj pozostávajúci z 5.tich
základných samostaných modulov.
 Základný modul EZC - Umožňuje kalkulovanie Ekonomicky zdôvodnenej ceny - ako alternatívného
spôsobu k používaným kalkuláciám UVN (úplných vlastných nákladov). Výsledná cena zaisťuje
návratnosť investícií, cez presnú kalkuláciu krycieho príspevku na úhradu fixných nákladov- podľa
technologických, výrobných a produktových noriem a neustále aktulizovaného prieskumu ceny na
trhu .
 Modul TCO - Umožňuje kalkulovanie všetkych relevantných nákladov súvisiacich s obstarávaním
a užívaním produktov počas ich životnosti ako Úplných nákladov vlastníctva (Total cost of ownership)
- umožní nastaviť cenu k najlepšej spokojnosti zákazníka podľa disponibilného rozpočtu resp. včas
urobiť kompromisy výhoda – výhoda podľa zmien vstupných a výstupných parametrov.
 Modul LCC – Zohľadňuje celkové Náklady životného cyklu (Life cycle cost ) – v cene vyjadruje životnosť
nielen produktu, ale aj celej technológie a technologického reťazca z pohľadu environmentálnej
záťaže. ekologických aspektov a iných stanovených kritérii
 Modul DNS - Dynamický nákupný systém – Špeciálny elektronický systém pre aktulizovaný prieskum
ceny na trhu a kontrolu efektívnosti bežných nákupov
 Cash flow LCC Entus –zahrňuje všetky predchádzajúce modely aj s podrobným archívom zákazky .
Vývoj a implementácia prebieha súbežne v rámci nášho komplexného poradenstva pre zákaznika. Tieto
základné moduly sa počas analytickej fázy kontinuálne doplňujú a prispôsobujú podľa špecifických podmienok.
SetBox Entus umožňuje najmä:
 nastavenie ceny podľa kritérií hodnotenia kvality, prevádzkovo - úžitkových, estetických, historických,
environmentálnych, bezpečnostných, umeleckých, či akýchkoľvek iných osobitných požiadaviek;
 hľadanie najlepších riešení akýchkoľvek parciálnych úloh a problematiky výrobných, stavebných a
environmentálnych projektov;
 odsúhlasenie rozpočtu podľa vopred dohodnutých priorít z pohľadu kupujúceho ( investora ,
obstarávateľa) aj zhotoviteľa (výrobcu, dodávateľa);
 zaistenie účinných opatrení a potrebnú modifikáciu v nestabilnom prostredí podľa vopred
dohodnutých parametrov;
 spravodlivé ocenenie spoločného diela špecialistov na základe merateľných výsledkov;
 transparentné vyhodnotenie, zabezpečenie požadovaného kvalitatívneho štandardu a kontrolu
kvality.
Používaná metodológia pomáha zaistiť rešpekt voči kvalite. Je protikladom súčasnému dominujúcemu biznis
modelu založenom na požičiavaní, raste dlhov, vysokých daniach, neobmedzenom čerpaní zdrojov a odsúvaní
problémov do budúcnosti.
Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!
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