
 
  

 

 
P O Z V Á N K A  

 

na zákaznický seminář společnosti EG - Expert 
 
 

Zákaznické informační systémy v praxi 
 

 
 

Vážení obchodní přátelé, 

dovolte, abych Vás jménem společnosti  

EG - Expert, s.r.o. pozval na tradiční zákaznický seminář 

věnovaný SW řešení eSADA ZIS se zaměřením na sběr 

a zpracování dat z měřidel, fakturaci tepla a jiných 

energetických komodit. 

Seminář se bude konat ve dnech  

25. - 26. 10. 2022 v Hotelu JEZERKA na Seči 

(https://www.jezerka.cz/).  

 

Seminář je určen pro stávající i potencionální 

zákazníky. Jeho cílem je představit zejména novinky ve funkcionalitě i zcela nové agendy Zákaznického 

informačního systému postaveném na platformě eSADA. Společně můžeme rovněž prodiskutovat 

aktuální témata v legislativě jako je úsporný tarif nebo nové cenové rozhodnutí ERÚ. Určitě bude čas i 

na individuální konzultace k vašim dotazům týkajících se všech subsystémů řešení eSADA. Naši 

konzultanti Vám budou k dispozici nejen při oficiálním programu, ale i během společného neformálního 

večera. Přínosem určitě bude výměna zkušeností uživatelů z různých společností i prezentace 

externích partnerů (KAMSTRUP, ZPA Smart Energy, WaM Solutions) a snad i zástupců ERÚ. 

 

Zároveň bude prostor i pro aktivní odpočinek v zajímavém prostředí CHKO Železné hory či 

relaxační aktivity v zázemí hotelu. 

 
Hlavní témata semináře: 
 

 Změny v legislativě (úsporný tarif, cenové rozhodnutí ERÚ) 

 Aspekty fakturace tepla, plynu a elektřiny na bázi SW řešení eSADA ZIS 

 SW podpora pro Kalkulace ceny tepla 

 Novinky v oblasti měřidel energetických komodit 

 Sběr dat z měřidel pro následné zpracování  

 Rozúčtování nákladů na energie po bytech 

 Klientský portál 

 
Workshop: 
 

 Novinky v SW řešení eSADA ZIS  

 Ukázky funkcionalit eSADA – filtrování, hromadná korespondence … 

 
 

https://www.jezerka.cz/


 
  

 

 

Organizace semináře 

 

 

Pondělí 
24. 10. 2022 

 
    od 17:00 

 
Možný příjezd účastníků, ubytování 

   
Úterý 
25. 10. 2022 

 
 08:00 – 09:30   

 
Příjezd účastníků, registrace a ubytování 

  10:00 – 12:30 Dopolední blok přednášek 
  13:00 – 14:00 Oběd 
  14:00 – 16:00 Relaxace v hotelu / výlet / individuální konzultace 
  16:00 – 18:00 Odpolední workshop (eSADA) 
  19:00 – 20:00 Večeře 
  20:00 – … Neformální diskuse, sportovní aktivity 
   
Středa 
26. 10. 2022 

  

  09:00 – 12:00 Dopolední blok přednášek 
  12:30 – 14:00 Oběd a ukončení semináře 
   

 
 
Seminář je zdarma, účastníci si hradí pouze ubytování (hotově nebo kartou).  
 
 
Přiloženou přihlášku na seminář zašlete prosím nejpozději do 27. 9. 2022 na emailovou adresu: 
egexpert@egexpert.cz. 
 
 

Těšíme se na Vás. 
  
S úctou za společnost EG - Expert, s.r.o.  
       

Ing. Petr Šnyta, MBA 
      jednatel 
 petr.snyta@egexpert.cz 
 mobil: 603 269 638 
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