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Vážený zákazník, 

ubehlo niekoľko mesiacov a do Vašej schránky prišla v rámci zákazníckej podpory SERVIS 
2009 zásielka s ďalšou základnou verziou ekonomicko-informačného systému POHODA, 
tento krát s názvom Máj 2009, release 9200. Pravdepodobne ste očakávali tradičnú 
podobu zásielky s CD, sprievodným listom a s prehľadom noviniek v novej verzii. Nebojte sa, 
o nič z toho neprídete, práve naopak. Pretože by sme chceli, aby sa POHODA stala naozaj 
Vašou POHODOU, rozšírili sme prehľad noviniek o ďalšie informácie, zaujímavosti a tipy 
pre efektívnejšie využitie nielen samotného programu POHODA, ale i Vášho času, peňazí 
a ďalších zdrojov. 

Posledné stránky tohto magazínu patria informačnému systému POHODA SQL. Postupne 
Vám predstavíme jeho výhody, ktoré môžu byť zaujímavé i pre menšie spoločnosti. Tento 
krát padla voľba na voliteľné parametre a administráciu užívateľských práv.

Hlavným účelom tejto zásielky však naďalej zostáva, aby sa Vám do rúk dostala nová verzia 
programu POHODA a prehľad noviniek a zmien v tejto verzii. 

Prajem Vám príjemnú prácu s novou POHODOU a taktiež krásne leto.
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SQL

Na jednom SQL Serveri je odteraz možná súbežná prevádzka 
viacerých inštalácií programu POHODA SQL.

AKO?  Pre použitie viacerých inštancií programu POHODA SQL je 
potrebné použiť aplikáciu StwPhBuilder. V tejto aplikácii je potrebné 
vytvoriť ďalšiu materskú databázu pre informačný systém POHODA 
SQL a nastaviť program POHODA SQL tak, aby túto databázu 
používal. Toto nastavenie vykonáte v sprievodcovi pri prvom 
spustení alebo prostredníctvom povelu Databáza/Nastavenie SQL 
servera v agende Súbor/Účtovné jednotky. Pre použitie viacerých 
inštancií programu POHODA SQL na jednom SQL Serveri je potrebné 
dodržať podmienky licenčnej zmluvy, ktorú nájdete na inštalačnom 
CD programu POHODA, resp. pri inštalácii produktu.

V Nastavení SQL servera si môžete odteraz vybrať priečinok, 
do ktorého budú vytvárané súbory transakčného logu databáz 
programu POHODA na SQL serveri. Presunutím transakčného logu 
na iný fyzický disk je možné dosiahnuť vyšší výkon celého systému. 

Bola rozšírená funkcionalita Externých nástrojov.

AKO?  Do výberu parametrov v agende Nastavenie/Externé 
nástroje boli pridané parametre s SQL dotazom pre hlavnú tabuľku 
agendy a pre položkovú tabuľku. Prostredníctvom voľby Povoliť 
ukončenie externého nástroja môže užívateľ ukončiť činnosť 
spustenej aplikácie. Túto voľbu je možné použiť iba v prípade, že je 
zaškrtnutá voľba Počkať na dokončenie činnosti externého nástroja.

SQL VOLITEĽNÉ PARAMETRE

 Pre užívateľské agendy boli doplnené nové funkcie a udalosti,  
 ktoré je možné využiť pomocou VBS skriptu v záložke Nastavenie  
 v agende Voliteľné parametre.

 Funkcia ShellExecute bola doplnená o možnosť otvorenia cesty,  
 dokumentu či aplikácie. Pomocou tejto funkcie je taktiež možné  
 dokument vytlačiť. 

 Bola pridaná nová udalosť OnBarCode, ktorá umožňuje načítať  
 čiarový kód pomocou čítačky čiarových kódov v prípade, ak je  
 zapnutá v agende Hardware.

 V Užívateľskej agende je možné pridať povel do miestnej ponuky.

 V Užívateľskej agende je taktiež možné vytlačiť aktuálny záznam  
 pomocou tlačovej zostavy Doklad.

 Používanie voliteľných parametrov bolo umožnené i pre agendu  
 Číselné rady.

XML

 Pomocou XML je možné do systému POHODA importovať zoznam  
 zákaziek.

 Pri XML importe skladových položiek do dokladov je už možné 
  poznámku voľne editovať.

 Do XML exportu pribudla možnosť zadať vlastný filter, ktorý je  
 uložený v konkrétnej agende.

 Novinkou je možnosť vyexportovať prostredníctvom XML  
 predajné ceny vrátane cudzích mien.

 Pri XML importe objednávky sa prenáša taktiež telefónne číslo  
 a fax.

 Je možné už exportovať i záznamy z agendy Saldo, rovnako ako  
 i z agendy Členenie skladov.

 Pre XML komunikáciu v prípade objednávok a agendy Adresár  
 bolo doplnené ID externého nástroja.

Zoznam noviniek Máj 2009
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ÚČTOVNÍCTVO A FAKTURÁCIA

Do agendy Vydané faktúry a Ostatné pohľadávky bola pridaná 
tlačová zostava Upomienky faktúr (pohľadávok) v omeškaní 
v cudzej mene. 

AKO?  Po zadaní konkrétneho dátumu splatnosti v dialógovom 
okne Tlač sa v tlačovej zostave zobrazia z vybraných vydaných faktúr, 
resp. ostatných pohľadávok tie, ktoré sú po zvolenom dátume 
splatnosti neuhradené. Doklady vstupujúce do zostavy sú zoradené 
podľa jednotlivých cudzích mien. Je možné zvoliť si ľubovoľne, či 
sa budú tlačiť pohľadávky v domácej mene, prípadne len doklady 
v konkrétnej mene. Pre každého odberateľa sa tlačí zvlášť stránka 
s upomienkou.

Do agend Prijaté faktúry, Prijaté zálohové faktúry, Ostatné záväzky 
a pohľadávky pribudli nové tlačové zostavy s grafmi. Jedná 
sa o prehľady mesačných fakturácií, fakturácií podľa stredísk, 
činností a zákaziek a súpisku dokladov podľa dodávateľov, resp. 
odberateľov. 

 Odteraz je možné veľmi jednoducho zobraziť prehľad 
jednotlivých dodávateľov s uvedením celkovej vyfakturovanej čiastky, 
resp. zoradiť dodávateľov podľa jednotlivých dodávok. Taktiež 
veľmi jednoducho a rýchlo zobrazíte grafický prehľad fakturovaných 
a uhradených čiastok v členení za jednotlivé mesiace, či 
fakturovaných čiastok za jednotlivé strediská, činnosti alebo zákazky.

PREDAJKY

Bola doplnená tlačová zostava Zaúčtovanie tržieb podľa foriem 
úhrad. 

AKO?  V tlačovej zostave sa zobrazí prehľad zaúčtovaných 
predajok podľa jednotlivých foriem úhrad a užívateľa, ktorý 

predajku vytvoril. Na konci tlačovej zostavy je celkový súčet 
zaúčtovaných tržieb. Tlačovú zostavu môžete využiť na kontrolu 
zaúčtovaných predajok a automaticky vytvorených pokladničných 
dokladov, resp. ostatných pohľadávok. Zostavu nájdete v agende 
Sklady/Predajky.

Bola pridaná tlačová zostava Prehľad denných tržieb. 

AKO?  Súpiska zobrazuje prehľad denných tržieb zaúčtovaných 
i nezaúčtovaných dokladov, ktoré sú rozdelené podľa užívateľa 
a jednotlivých foriem úhrad. Na konci tlačovej zostavy sa nachádza 
celková denná tržba. Deň, za ktorý chcete prehľad zostaviť, uvediete 
v poli Dátum tlače v dialógovom okne Tlač.

Z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti programu POHODA bola doplnená 
funkcia na kontrolu predajok, prostredníctvom ktorej sa porovnajú 
hodnoty na dokladoch s vypočítanými čiastkami pre zaúčtovanie 
a skontrolujú sa formy úhrad.

AKO?  Táto funkcia 
zároveň overí, či sa zvolená 
forma úhrady používa pre 
danú agendu. Kontrola 
dokladov bude vykonaná na 
všetkých vybraných a doteraz 
nezaúčtovaných predajkách. 
Výsledkom kontroly je súpis 
všetkých predajok, v ktorých 
boli zistené chyby. Zoznam 
chybných dokladov je možné 
vytlačiť.

Túto funkciu využijete predovšetkým pri veľkom množstve dokladov, 
kedy vzniká väčšia pravdepodobnosť nesprávneho zadania dokladu. 
Funkciu odporúčame použiť i v prípade nesprávneho uloženia 
dokladu, teda ak pri ukladaní nového záznamu došlo k násilnému 
ukončeniu programu alebo k výpadku elektrického prúdu. Kontrolu 
dokladov vykonáte prostredníctvom povelu Záznam/Kontrola pred 
zaúčtovaním v agende Sklady/Predajky.

V agende Kasa Online bol umožnený prenos adresy zákazníka 
z adresára prostredníctvom čítačky čiarových kódov. 

AKO?  Ak je kurzor v poli Zákazník, hľadá program pri načítaní 
čiarového kódu číslo zákazníka priamo v agende Adresár. Ak je 
kurzor v akomkoľvek inom poli, vyhľadá program pri načítaní 
čiarového kódu zodpovedajúcu skladovú zásobu a automaticky ju 
prenesie do predajky.

PERSONALISTIKA A MZDY

Pri zaúčtovaní mzdových záznamov alebo záloh máte odteraz 
možnosť výberu číselného radu pre ostatné záväzky, pokladničné 
doklady a interné doklady (vo firmách, ktoré vedú podvojné 
účtovníctvo). 
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 Už nemusíte automaticky vytvorené doklady ručne upravovať 
na Vami používaný číselný rad. Vďaka možnosti nastaviť v programe 
POHODA SQL užívateľom prístupové práva iba ku konkrétnym čísel-
ným radom zaistíte, že sa mzdové záznamy nezobrazia nepovolaným 
užívateľom.

AKO?  Číselný rad pre záznamy bezhotovostne vyplácaných 
miezd, odvodov a zrážok, ktoré sú vytvárané do agendy Ostatné 
záväzky a pre zaúčtovanie hotovostnej výplaty do agendy Pokladňa 
je možné vybrať v Sprievodcovi pre zaúčtovanie miezd. Sprievodcu 
zobrazíte prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať mzdy v agende 
Mzdy/Mzdy za konkrétny mesiac.

AKO?  Číselný rad pre zaúčtovanie záloh vyplácaných v hotovosti, 
resp. pre bezhotovostné platby vytvárané do agendy Ostatné záväzky 
je možné zadať v sprievodcovi Zaúčtovanie zálohy, ktorého zobrazíte 
prostredníctvom povelu Záznam/Zaúčtovať zálohy v agende Mzdy/
Personalistika.

Správne zadané údaje o jednotlivých zamestnancoch týkajúce sa 
spôsobu zdanenia (zľavy a pod.) a odvodov poistného majú vplyv na 
korektný výpočet mzdy. Preto program POHODA pri zadávaní nového 
zamestnanca v agende Mzdy/Personalistika v prípade, že nie je vypl-
nená záložka Dane a poistné, zobrazí upozornenie. 

OSTATNÉ

Bola pridaná nová funkcia pre zálohovanie a obnovenie 
systémovej databázy. Vďaka nej by nemalo dochádzať k strate 
informácií o nastavených prístupových právach. 

AKO?  Zálohovanie systémovej databázy môže vykonať každý 
užívateľ, ktorý má v prístupových právach povolenú možnosť 
Zálohovanie vo vetve Súbor/Databáza. Nastavenie parametra 
vymazávania systémovej zálohy a načítania systémovej databázy zo 
zálohy môže vykonať iba administrátor programu POHODA.

Záloha systémovej databázy je vytvorená automaticky pri ukončení 
práce s programom POHODA alebo je možné urobiť zálohu 
ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/Zálohovať. V zobrazenom 
dialógovom okne Záloha databázy aktuálnej účtovnej jednotky 
a systémovej databázy určíte spôsob dátovej a systémovej zálohy. 

Prvý spôsob zálohovania skomprimuje databázu aktuálne 
otvoreného účtovníctva a uloží vytvorený súbor do priečinka Data/
Zálohy a zároveň skomprimuje systémovú databázu do priečinka 
Data/Zálohy/ZálohySYS v dátovom priečinku programu POHODA.

Druhý spôsob zálohovania umožní skomprimovať databázu aktuálne 
otvoreného účtovníctva a zadať priečinok, kam sa bude databázový 
súbor, resp. systémová databáza zálohovať. Ak nechcete systémovú 
databázu zálohovať, stačí nezaškrtnúť voľbu Vrátane systémovej 
databázy.

V prípade poškodenia systémovej databázy je možné obnoviť zazálo-
hovanú systémovú databázu ručne cez ponuku Súbor/Zálohovanie/
Načítať systémovú zálohu. V zobrazenom dialógovom okne Načíta-
nie systémovej databázy zo zálohy môžete vybrať spôsob načítania 
systémovej databázy. 
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Na výber máte tieto dve možnosti: Načítať poslednú zálohu 
z priečinka Data/Zálohy/ZálohySYS alebo Načítať ručne zvolený 
záložný súbor. Úplne novú systémovú databázu je možné vytvoriť 
prostredníctvom voľby Vytvoriť novú systémovú databázu.

Pomocou sprievodcu Nastavenie parametrov vymazávania 
systémovej databázy je možné zvoliť, či budete alebo nebudete 
chcieť mazať staré zálohy systémovej databázy, príp. nastaviť počet 
ponechaných záloh databáz. Sprievodcu zobrazíte prostredníctvom 
voľby Nastavenie/Systémová databáza.

Do agendy Nastavenie/Internetové obchody bola pridaná 
podpora nového internetového obchodu FastCentrik od firmy 
NetDirect. 

AKO?  Komunikácia programu POHODA a internetového 
obchodu FastCentrik prebieha na základe XML komunikácie. 
Pre nastavenie XML komunikácie je potrebné mať nainštalovaného 
klienta internetového obchodu FastCentrik a k tomuto klientovi 
nastaviť cestu v poli Off-line klient. Viac sa o internetovom obchode 
FastCentrik môžete dočítať na strane 06.

Bola pridaná nová funkcia na kontrolu funkčnosti všetkých 
užívateľských náhrad originálnych tlačových zostáv a užívateľských 
tlačových zostáv. 

AKO?  Ak je v tlačovej zostave 
použité neexistujúce databázové pole, 
program na túto skutočnosť upozorní. 
Kontrolu je možné kedykoľvek 
prerušiť a zobraziť výsledok pre už 
skontrolované tlačové zostavy. Túto 
funkciu Vám odporúčame použiť 
po každej aktualizácii programu 
POHODA. Overíte si tak funkčnosť 
svojich upravených tlačových zostáv. 
Kontrolu tlačových zostáv spustíte 
prostredníctvom povelu Súbor/
Kontrola užívateľských zostáv.

Boli aktualizované poštové  
tlačové zostavy.

TLAČ: 
REPORT DESIGNER
Tlačové zostavy odteraz umožňujú tlač 
dlhých textov na viacero stránok, napr. 
dlhé poznámky ako súčasť dokladu.

AKO?  V prípade, že textový objekt 
v REPORT Designeri má vo Vlastnostiach 
objektu na záložke Písmo vybranú voľbu 
Pridávať riadky a text presahuje dĺžku 
jednej strany, dôjde k odriadkovaniu textu 
po odstavcoch. Posledný odstavec, ktorý 
sa už na danú stranu nezmestí, sa celý 
vytlačí na nasledujúcej strane. 
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O niekoľko dní pribudne v Zákazníckom centre na internetových 
stránkach www.stormware.sk nová položka. Jedná sa o špecializova-
ný e-shop spoločnosti STORMWARE. V tomto e-shope budete môcť 
zatiaľ jednoducho vyberať a objednávať ďalšie aplikácie z produktovej 
rodiny STORMWARE Office. Pripravujeme taktiež možnosť objedná-
vania doplnkov a prídavných licencií k už zakúpeným programom. 

Vstup do e-shopu bude umiestnený v menu Zákazníckeho centra. 
Listovať katalógom a vyberať si tovar do košíka budete môcť i bez pri-
hlásenia do svojho profilu v Zákazníckom centre. Stačí, ak sa prihlásite 
až na ceste k pokladni. Objednávkový proces si tým zjednodušíte, 
pretože po Vašom prihlásení sa do objednávky automaticky vyplnia 
Vaše fakturačné údaje. Ak to bude potrebné, vyplníte alebo upravíte 
iba dodaciu adresu. 

NOVÝ E-SHOP S PRODUKTAMI 
STORMWARE OFFICE

Ak uvažujete o spustení alebo inovácii svojho 
vlastného e-shopu, upriamte svoju pozor-
nosť na systém FastCentrik. Tento systém je 
špeciálnou verziou osvedčeného systému 
ShopCentrik, na ktorom bežia najvýznam-
nejšie e-shopy. FastCentrik je určený pre 
živnostníkov, malé a stredné firmy, ktorí 
ocenia rýchlosť a široké možnosti individuál-
nych úprav e-shopu, od nastavenia vzhľadu 
až po prispôsobenie jednotlivých modulov 
a funkcií. Originálny internetový obchod 
môže pomocou tohto systému vzniknúť a byť 
spustený behom 24 hodín. Zaistený hosting, 
podpora a mesačná úhrada za licenciu z neho 
robia veľmi operatívny nástroj pre hľadanie 
nových obchodných príležitostí.

S ekonomicko-informačným systémom 
POHODA si FastCentrik veľmi dobre rozumie, 

a to na základe XML komunikácie. Systémy 
môžete navzájom prepojiť a zbaviť sa tak 
starostí s udržiavaním databáz Vašich sklado-
vých položiek, adresára a ďalších údajov na 
dvoch miestach. Údaje jednoducho vyexpor-
tujete zo systému POHODA a naimportujete 
do svojho e-shopu. Naopak z e-shopu zase 
môžete obdobne preniesť objednávky do 
systému POHODA, kde ich spracuje obvyklým 
spôsobom … Do októbrovej verzie infor-
mačného systému POHODA SQL chystáme 
kategorizáciu skladových položiek, možnosť 
definovania alternatívneho a previazania 
súvisiaceho tovaru. Spolupráca systémov 
FastCentrik a POHODA SQL tak dostane ďalší, 
ešte komfortnejší rozmer.

Systém FastCentrik je produktom českej 
softwarovej spoločnosti NetDirect. Táto 

spoločnosť sa špecializuje na e-business apli-
kácie a so svojimi produktami MediaCentrik, 
ShopCentrik a FastCentrik žne nielen úspe-
chy medzi zákazníkmi, alebo taktiež ocenenia 
Microsoft Awards. Tými najčerstvejšími sa 
môže pochváliť práve FastCentrik, ktorý zví-
ťazil v kategórii Najlepších riešení využívajú-
cich Microsoft Windows Server 2008, stal sa 
nositeľom titulu Technology Awards Winner 
a postupuje do celosvetovej súťaže. Zároveň 
ako finalista v kategórii Maloobchod & Veľko-
obchod získal titul Industry Awards Finalist.

Viac informácií o systéme FastCentrik nájde-
te na www.fastcentrik.cz.

POHODA a FastCentrik
sa navzájom podporujú
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Vážený zákazník, 

ubehlo niekoľko mesiacov a do Vašej schránky prišla v rámci zákazníckej podpory SERVIS 
2009 zásielka s ďalšou základnou verziou ekonomicko-informačného systému POHODA, 
tento krát s názvom Máj 2009, release 9200. Pravdepodobne ste očakávali tradičnú 
podobu zásielky s CD, sprievodným listom a s prehľadom noviniek v novej verzii. Nebojte sa, 
o nič z toho neprídete, práve naopak. Pretože by sme chceli, aby sa POHODA stala naozaj 
Vašou POHODOU, rozšírili sme prehľad noviniek o ďalšie informácie, zaujímavosti  a ti py 
pre efektí vnejšie využiti e nielen samotného programu POHODA, ale i Vášho času, peňazí 
a ďalších zdrojov. 

Posledné stránky tohto magazínu patria informačnému systému POHODA SQL. Postupne 
Vám predstavíme jeho výhody, ktoré môžu byť zaujímavé i pre menšie spoločnosti . Tento 
krát padla voľba na voliteľné parametre a administráciu užívateľských práv.

Hlavným účelom tejto zásielky však naďalej zostáva, aby sa Vám do rúk dostala nová verzia 
programu POHODA a prehľad noviniek a zmien v tejto verzii. 

Prajem Vám príjemnú prácu s novou POHODOU a takti ež krásne leto.
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ÚPRAVA AGEND POMOCOU 
VOLITEĽNÝCH PARAMETROV

POHODA SQL umožňuje:

 rozšírenie väčšiny agend o vlastné údaje rôznych dátových typov
 úpravu formulárov agend pre zadávanie týchto nových údajov
 vytváranie vlastných zoznamov

Ako na to?

Pri úprave súčasnej agendy si nadefinujete parametre agendy 
a položiek. Potom si môžete prispôsobiť i formulár upravovanej 
agendy – vybrať si parametre, ktoré v ňom budú dostupné, zmeniť 
veľkosť, šírku a zarovnanie parametrov a premiestniť jednotlivé popi-
sy. Vopred si však ale nadefinujte vlastné užívateľské zoznamy, ak ich 
budete chcieť používať. 

Na čo sa to hodí? 

Pomocou vlastných voliteľných parametrov je možné napr. rozšíriť 
súčasnú evidenciu prijatých objednávok o nové údaje ako typ dopra-
vy, dátum expedície, číslo zásielky pre dopravcu a pod. Medzi najviac 
upravované agendy patrí Adresár, Zásoby, zoznam Zákaziek alebo 
doklady fakturácie. Každá aktualizácia programu obsahuje niekoľko 
nových agend, v ktorých je možné voliteľné parametre používať.

Ak budete mať rovnaké parametre zadané vo viacerých agendách 
a budete doklady medzi tými agendami prenášať, budú sa voliteľné 
parametre prenášať rovnako ako ostatné údaje na dokladoch. Jedno-
ducho sa tak prenesie napr. parameter typ dopravy z objednávky do 
výdajky a do vydanej faktúry. 

Novo pridané voliteľné parametre vrátane vlastných zoznamov je 
možné tlačiť v upravených tlačových výstupoch, je možné ich expor-
tovať a importovať pomocou štandardných nástrojov aplikácie PO-
HODA a pomocou XML rozhrania. Pomocou XML rozhrania je taktiež 
možné prenášať definíciu voliteľných parametrov a ich umiestnenie 
vo formulári medzi rôznymi databázami účtovných jednotiek. 

POHODA SQL sa dokáže prispôsobiť
Informačný systém POHODA SQL je systémom na rozhraní ekonomických a ERP systémov. 
Od systémov vyššej kategórie sa nechal inšpirovať napr. technológiou klient-server umožňu-
júcou spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnou prácou užívateľov, veľkou mierou 
prispôsobenia podľa potrieb užívateľov, prepracovaným systémom administrácie prístu-
pových práv a pod. Od systémov nižšej kategórie, predovšetkým ekonomického systému 
POHODA, prevzal intuitívne ovládanie, užívateľsky prívetivé prostredie a prístupnú cenu.

Systém POHODA SQL nie je len pre veľké alebo väčšie spoločnosti s užívateľmi rádovo 
v desiatkach. Z rozšírených funkcií tohto systému môžu ťažiť i menšie firmy, v špecifických 
prípadoch môže byť ideálnym riešením i pre individuálneho užívateľa. Preto sa Vám 
pokúsime v každom čísle predstaviť jeho vybrané vlastnosti a možnosti.

EFEKTÍVNE DEFINÍCIE 
UŽÍVATEĽSKÝCH PRÁV

POHODA SQL umožňuje: 

 definíciu práv pomocou úloh, resp. v kombinácii s priamou  
 definíciou každému užívateľovi

 definíciu práv až do úrovne číselných radov dokladov 

Ako na to? 

Najskôr vytvoríte jednotlivé úlohy, príp. podúlohy, zodpovedajúce 
typovým užívateľom alebo jednotkám (oddelenia, pobočky, úseky) 
a pri týchto úlohách nakombinujete prístupové práva do agend, 
k funkciám a k číselným radom dokladov v systéme. Jednotlivým 
užívateľom potom jednoducho priradíte jednu alebo viacero úloh, 
príp. ich práva ešte individuálne upravíte.

Na čo sa to hodí? 

V kombinácii s nastavením práv až do úrovne číselných radov dokla-
dov sa dá pomerne jednoducho zaistiť, aby sa napríklad k citlivým in-
formáciám s osobnými údajmi alebo k vymedzenej skupine dokladov 
dostali naozaj len tí správni užívatelia. Vaše údaje sú tak v bezpečí 
a nemusíte sa báť, že by ich niekto zneužil.

Podobným spôsobom je možné docieliť taktiež obmedzenie nežiadu-
ceho prístupu niektorých užívateľov alebo vymedzeného okruhu 
užívateľov k dokladom a záznamom (vrátane záznamov v adresári) 
iných pobočiek, oddelení, obchodníkov a pod. 

Priradením úlohy konkrétnym užívateľom sa dá reagovať taktiež na 
personálne zmeny, či už dlhodobého (napr. zmena pracovnej pozície) 
alebo krátkodobého charakteru (napr. zástup v dobe pracovnej 
neschopnosti), kedy po uplynutí dôvodov pre dočasnú úpravu práv 
môžete danému užívateľovi priradenú úlohu opäť odobrať. 
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Nechajte si predstaviť vlastnosti a možnosti informačného systému POHODA 
SQL v priebehu bezplatného seminára.

Pre záujemcov z radov vlastníkov licencií k sieťovým verziám ekonomického 
systému POHODA sme pripravili seminár POHODA SQL. Jeho cieľom je 
účastníkov s týmto systémom zoznámiť a poskytnúť im o ňom na jednom 
mieste všetky relevantné informácie. Seminár je zadarmo a môžu sa ho 
zúčastniť až dvaja zástupcovia vlastníkov licencie k ľubovoľnej sieťovej verzii 
ekonomického systému POHODA. Seminár nenahrádza školenie pre užívateľov.

Bezplatný seminár POHODA SQL môžete absolvovať na všetkých našich 
pobočkách. Vzhľadom na veľký záujem o tento seminár priebežne vypisujeme 
nové termíny. Aktuálny prehľad termínov i s počtom voľných miest nájdete na 
www.stormware.sk/objednavka/seminar-sql.aspx.  

Seminár POHODA SQL 

POBOČKY STORMWARE

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

 11. 05. Bratislava

 13. 05. Bratislava, Zvolen

 18. 05. Bratislava

 20. 05. Zvolen

 22. 05. Bratislava

 25. 05. Bratislava

 27. 05. Zvolen

 29. 05. Bratislava

 01. 06. Bratislava

 02. 06. Bratislava, Zvolen

 08. 06. Bratislava

 09. 06. Bratislava, Zvolen

 15. 06. Bratislava

 16. 06. Bratislava, Zvolen

 22. 06. Bratislava

 23. 06. Bratislava, Zvolen

 29. 06. Bratislava

 30. 06. Bratislava, Zvolen

 06. 07. Bratislava

 07. 07. Bratislava, Zvolen

 13. 07. Bratislava

 14. 07. Bratislava, Zvolen

 20. 07. Bratislava

 21. 07. Bratislava, Zvolen

 27. 07. Bratislava

 28. 07. Bratislava, Zvolen

BRATISLAVA

Matúšova 48, 811 04  Bratislava
tel.: 02/59 429 911, fax: 02/59 429 910
e-mail: info@stormware.sk

ZVOLEN

Dukelských hrdinov 22, 960 01  Zvolen
tel.: 045/54 02 530, fax: 045/54 02 531
e-mail: zvolen@stormware.sk

www.pohoda.sk
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