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Nová energia
pre vašu firmu
Svet sa vyvíja a POHODA s ním. Prišiel čas predbehnúť konkurenciu,
tak nezostávajte pozadu. Zvýšte bezpečnosť svojich údajov vďaka
ekonomickému systému POHODA SQL alebo využite ešte širšie možnosti
informačného systému POHODA E1.
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Vážený zákazník,
nový rok si mnohí spájajú s tým, že do našich životov prichádza príležitosť pre zmeny
a predsavzatia. Takmer stopercentne sa však môžeme spoľahnúť na to, že začiatok nového
roka sprevádza celý rad legislatívnych zmien. Reaguje na ne i nová základná verzia
ekonomicko-informačného systému POHODA Január 2010, release 9400. S novinkami v tejto
verzii sa môžete zoznámiť na stránkach nášho časopisu.
Legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv predovšetkým na priznanie DPH, súhrnný výkaz,
personalistiku a mzdy, je veľa. Nové možnosti pri práci s programom POHODA však
zaznamenajú taktiež užívatelia produktov Kasa a Kasa Online. S pomocou nášho návodu
uvedeného v tomto čísle zvládnete údajovú a účtovnú uzávierku.
V ďalšej časti si opäť môžete prečítať niečo o možnostiach najvyššieho radu systému
POHODA E1. Tentoraz sme sa zamerali na dve oblasti rozšírených funkcií a možností
v skladovom hospodárstve.
Trochu miesta sme v tomto časopise nechali pre možnú inšpiráciu. Môžete sa nechať
inšpirovať našou prípadovou štúdiou. V januári sme si vybrali POHODU v spoločnosti
Röhrl s.r.o., ktorá sa zaoberá o.i. veľkoobchodným a maloobchodným predajom vnútorných
i vonkajších dverí.
V novom roku Vám samozrejme prajem POHODU nielen pri čítaní, ale spolu s množstvom
úspechov a splnených prianí i vo Vašom podnikaní a osobnom živote.

Moja POHODA
Január 2010 | release 9400
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Novinky vo verzii Január 2010
ÚČTOVNÍCTVO
Novelou zákona o DPH sa menia pravidlá pre podávanie
súhrnných výkazov s účinnosťou od 1. 1. 2010.

Do agendy Nastavenie/Globálne nastavenie/Dane boli
zapracované nové políčka, kde si môžete zadať štatistický údaj
SK NACE. Jedná sa o kód podtriedy klasifikácie ekonomických
činností, ktorý bude program uvádzať v tlačovej zostave Súvaha
a Výkaz ziskov a strát.

Súhrnný výkaz sa od 1. 1. 2010 vzťahuje i na poskytnutie služby
s miestom plnenia v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1
zákona o DPH.
Súhrnný výkaz sa počnúc dňom 1. 1. 2010 odovzdáva iba
elektronicky buď mesačne, alebo pri splnení výnimky štvrťročne.
Lehota pre odovzdanie je 20. deň každého nasledujúceho
kalendárneho mesiaca pri mesačných aj štvrťročných platiteľoch.
Výnimka: Hodnota tovarov dodaných do iných členských štátov
s oslobodením od dane nepresiahne v príslušnom kalendárnom
štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych
štvrťrokoch 100 000,– € . To znamená, že ak sú dodávané len služby,
podáva sa súhrnný výkaz štvrťročne. Ak sa dodáva aj tovar, musí
si užívateľ „ustrážiť“ hranicu 100 000,– € a prehodnotiť to, či má
podávať súhrnný výkaz mesačne, alebo štvrťročne.
AKO? Služby budú do nového tlačiva Súhrnného výkazu
vstupovať s kódom 2. Aby bolo zabezpečené korektné vykazovanie
služieb v novom tlačive Súhrnného výkazu, je potrebné skopírovať
existujúce členenie DPH a do políčka Kód pre Súhrnný výkaz zadať
číslo 2.

TIP: typ členení DPH, ktoré obsahujú políčko Kód pre Súhrnný výkaz,
začína písmenom „U“.
Príklad: Český platiteľ dane si objedná u slovenského platiteľa dane
vzdelávaciu službu – školenie, miesto dodania služby je v ČR. Osobou
povinnou platiť daň v ČR je príjemca služby. Slovenský platiteľ službu
fakturuje bez dane a hodnotu služby a IČ DPH príjemcu služby uvedie
v Súhrnnom výkaze s kódom 2.
Do agendy Priznanie DPH bola pridaná nová tlačová zostava
Kontrola dokladov pre súhrnný výkaz, do ktorej vstupujú všetky
doklady, ktoré sú súčasťou súhrnného výkazu. Pred odoslaním
súhrnného výkazu odporúčame túto tlačovú zostavu vždy
skontrolovať.

PERSONALISTIKA A MZDY
Od 1. 1. 2010 sa zvyšuje minimálna mzda na čiastku 307,70 €
a tiež minimálna hodinová mzda na čiastku 1,768 €.
Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa pre
rok 2010 zvyšuje na 2 169,08 €.
Pre rok 2010 zostala čiastka odpočítateľnej položky na daňovníka
rovnaká ako v predchádzajúcom roku, t.j. 4 025,70 €.
Do programu boli zapracované nové druhy prémií, a to:
Prémie za dlhšie obdobie a Prémie za výročie.

Bolo aktualizované tlačivo Priznanie k dani z pridanej hodnoty
platné od 1. 1. 2010. Do nového Priznania DPH pribudol nový riadok
Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona.

Prémie za dlhšie obdobie – mzda, ktorá sa poskytuje zamestnancovi
za dlhšie obdobie ako kalendárny štvrťrok. Program pri výpočte
priemerného zárobku určí jej pomernú časť pripadajúcu na
kalendárny štvrťrok. V ďalšom období sa pri zisťovaní priemerného
zárobku do mzdy zahrnie zvyšná časť. Čiastka prémií vstupuje
do všetkých vymeriavacích základov na sociálne poistenie a do
vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.

V súvislosti s touto zmenou bolo do programu zapracované nové
členenie DPH „DDsl§69“, ktoré je potrebné používať pre služby, pri
ktorých platí daň príjemca podľa § 69 ods. 3 zákona. Ide o služby
dodané zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo
zahraničnou osobou z tretieho štátu s miestom dodania v tuzemsku
podľa § 15 ods. 1 zákona.

Prémie za výročie – mzda, ktorá sa zamestnancovi poskytuje
pri príležitosti jeho pracovného výročia alebo životného výročia
za obdobie štyroch kalendárnych štvrťrokov. Program jej výšku
vždy rozpočíta do priemerného zárobku do štyroch období.
Čiastka prémií nevstupuje do vymeriavacieho základu na sociálne
a zdravotné poistenie.
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AKO? Hodnotu prémií môžete zadať
do políčka Prémie za dlhšie obdobie alebo
Prémie za výročie na záložke Hrubá mzda
priamo vo vystavenej mzde.

V ponuke tlačových zostáv boli
v programe POHODA zapracované nové
tlačové zostavy Žiadosť o vykonanie
výpočtu Ročného zúčtovania Dane z príjmov
pre rok 2009 a Žiadosť o vykonanie ročného
zúčtovania na verejné zdr. poistenie pre rok
2009.

KASA A KASA ONLINE
Pri dotykovom displeji je teraz možné
Najčastejšie predávanému tovaru môžete priradiť tlačidlo z jednej zo štyroch farebne odlišných kategórií
a jednotlivé kategórie označiť súhrnným názvom.
nadefinovať až 72 vlastných tlačidiel pre
najčastejšie predávaný tovar podľa PLU.
Tlačidlá môžu byť rozdelené až do štyroch
kategórií. Každá kategória má vlastnú farbu a je možné jej priradiť
ľubovoľný názov.
AKO? Agendu Priradenie PLU otvoríte prostredníctvom voľby
Priradenie PLU v agende Nastavenie/Kasy. Tlačidlo Priradenie PLU je
aktívne iba v prípade, že zaškrtnete voľbu Dotykový displej. Pokiaľ
pri predaji nechcete používať vlastné tlačidlá, zrušte zaškrtnutie
voľby Zobraziť klávesy so skratkami PLU. Túto voľbu nájdete
v agende Užívateľské nastavenie v sekcii Kasy.

OSTATNÉ
Pri zápise poznámky je možné použiť základné
formátovanie textu.
AKO? Pri každom texte, ktorý zapíšete na záložku Poznámky
v agendách Ponuky, Dopyty, Vydané objednávky, Vydané faktúry,
Vydané zálohové faktúry, Ostatné pohľadávky, Pokladňa, Príjemky,
Výdajky, Predajky, môžete zmeniť veľkosť písma, použiť tučné písmo
či kurzíva. Jednotlivé povely sú dostupné z miestnej ponuky po
stlačení pravého tlačidla myši.

Bola optimalizovaná tlač dokladov pri použití registračných
pokladní Euro (online) a fiškálneho modulu J&V Safe
v terminálovom režime.
AKO? Zaškrtnutím voľby Použiť zrýchlenú tlač, ktorú nájdete
v agende Nastavenie/Hardware, môžete pri pokladniach Euro
(online) dosiahnuť zrýchlenú tlač. Pre správnu funkčnosť však
musia pokladne rýchlu tlač podporovať. Pre pokladne Euro 2100 je
na to potrebné mať firmware od verzie 2.00, pre Euro 500 Handy
od verzie 3.00 a pre pokladne Euro 2000 Alpha od verzie 4.00.
Zrýchlenú tlač pri fiškálnom module J&V Safe môžete dosiahnuť
pri type FM2000 a FM3000, a to zaškrtnutím voľby Použiť tlačový
manažér.

Pre voľbu zobrazenia požadovanej kategórie slúžia štyri farebné tlačidlá
zodpovedajúce priradeným kategóriám. Na štvorici tlačidiel sa tiež zobrazia
názvy kategórií, pokiaľ im boli priradené.

POHODA E1
Okrem možnosti nastaviť prístupové práva podľa jednotlivých
stredísk pre agendu Sklady/Pohyby je teraz možné nastaviť
prístupové práva podľa stredísk i pre agendu Účtovný, resp.
peňažný denník.
AKO? Pokiaľ pridáte užívateľovi prístup k zvolenej firme, zobrazí
sa pri agende Denník pod voľbami práv vo zvolenej úrovni voľba
Podľa stredísk. Po jej aktivácii sa pridajú do stromu nastavenia práv
užívateľa strediská používané vo vybranej firme. K jednotlivým
strediskám môžete obvyklým spôsobom nastaviť rôzne úrovne práv.

Sledovanie histórie opráv dokladov bolo rozšírené i pre
agendu Personalistika.
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Údajovú a účtovnú uzávierku
v POHODE zvládnete
Skončil rok 2009 a teraz možno stojíte pred úlohou uzavrieť starý
rok aj v programe POHODA. Mali by ste vykonať údajovú uzávierku.
Tá rozdelí údaje jednotlivých účtovných období do samostatných
súborov a do nového roka prevedie len údaje potrebné pre prácu
v novom roku. Rozdelenie údajov tiež zabráni prípadným zásahom
v údajoch, ktorých zmena by mohla mať vplyv napríklad na daňovú
povinnosť. Čo všetko pred údajovou uzávierkou urobiť? Na čo
nezabudnúť? Čo skontrolovať? Zjednodušený návod nájdete v tomto
texte, viac informácií medzi FAQ na našich internetových stránkach.
Ak budete potrebovať pomôcť, neváhajte kontaktovať našu
zákaznícku podporu.

Účtovná uzávierka
Pred vykonaním účtovnej uzávierky
nezabudnite prekontrolovať, či sú
dokončené všetky účtovné zápisy, t.j. všetky
záznamy majú priradenú predkontáciu.
V prípade, že používate cudzie meny,
vykonajte uzávierku kurzových rozdielov.
V ponuke Účtovníctvo/Uzávierka/Uzávierka
kurzových rozdielov nájdete dva povely. Prvý
z nich použijete pre uzávierku kurzových
rozdielov neuhradených pohľadávok
a záväzkov. Ak máte v programe valutovú
pokladňu či devízový účet, prepočítajte ich
konečný stav kurzom ECB k 31. 12. 2009,
a to pomocou druhého povelu v ponuke pre
uzávierku kurzových rozdielov.

Skontrolujte tiež:
– počiatočné stavy na súvahových účtoch,
– podvojnosť zápisov,
– zostatky na bankových účtoch
a v pokladniach,
– obstaranie zásob pri účtovaní skladov
spôsobom A a zaúčtovanie odchýlky
spôsobenej zaokrúhlovacími rozdielmi
pri účtovaní skladov spôsobom A,
– nulový zostatok pri niektorých účtoch,
– súvahu a výsledovku, riadky výkazov
a zostatky jednotlivých účtov.

Okrem týchto všeobecných tipov pre
overenie konzistentnosti účtovníctva
nezabudnite ešte na tieto kroky:

1. Pokiaľ ste v priebehu roka vykonávali
krátenie odpočtu DPH, doúčtujte
vysporiadací koeficient.
2. Vykonajte ročné zúčtovanie záloh
dane z príjmov zamestnancom, ktorí si
o ročné zúčtovanie záloh DzP požiadajú,
a vyúčtovanie dane z príjmov, príp. zrážkovej
dane odvedenej zamestnávateľom.
3. Zostavte inventúru a zaúčtujte ju.
4. Pri skladoch účtovaných spôsobom A
preúčtujte nevyfakturovaný tovar a materiál
na ceste a zaúčtujte odchýlku metódy
váženej nákupnej ceny z tlačovej zostavy
s tým istým názvom, ktorú nájdete v agende
Sklady/Zásoby.
5. Pri skladoch účtovaných spôsobom B
preúčtujte nevyfakturovaný tovar a materiál
na ceste a tiež konečný stav zásob zistený pri
inventarizácii.
Po vykonaní všetkých potrebných kontrol
a s nimi súvisiacich účtovných operácií
môžete vykonať účtovnú uzávierku
pomocou povelu Účtovníctvo/Uzávierka/
Účtovná uzávierka.

Príprava jednoduchého účtovníctva
na údajovú uzávierku
Podklady pre daň z príjmov nájdete
v agende Účtovníctvo/Daň z príjmov.

Pokiaľ používate cudzie meny, skontrolujte
nastavenie denného alebo pevného kurzu
v agende Globálne nastavenie a zadanie
denného, resp. pevného kurzu v agende
Nastavenie/Zoznamy/Kurzový lístok. Ak
máte v programe valutovú pokladňu či
devízový účet, môžete ich konečný stav
prepočítať kurzom ECB k 31. 12. 2009.
Pred údajovou uzávierkou ešte vykonajte
kroky 1–3 spomínané v bode o účtovnej
uzávierke a prepočítajte váženú nákupnú
cenu.

Údajová uzávierka
(podvojné i jednoduché účtovníctvo)
Údajová uzávierka sa vzťahuje k vedeniu
jednoduchého i podvojného účtovníctva
a pred jej zrealizovaním odporúčame
vykonať správu databázy a jej zálohovanie.
Potom môžete údajovú uzávierku spustiť
pomocou povelu, ktorý nájdete v agende
Účtovníctvo/Uzávierka/Údajová uzávierka.
Údajová uzávierka je nevratná operácia,
preto pri jej realizácii dbajte na zvýšenú
opatrnosť. Zvláštnu pozornosť venujte
údajovej uzávierke najmä pri používaní PSÚ.
Podrobnejšie informácie na prípravu
a vykonanie uzávierky nájdete medzi
FAQ – Najčastejšími otázkami a odpoveďami
na www.stormware.sk/podpora/faq/
v sekcii venovanej programu POHODA.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

RÖHRL
dvere.cz nie sú len dvere …

O spoločnosti RÖHRL
Spoločnosť RÖHRL, s.r.o., sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom vnútorných i vonkajších dverí a súvisiacich
produktov, ako sú zárubne, kovanie či stavebné púzdra. V ponuke
spoločnosti sú tiež podkrovné schody a nerezové stavebnicové zábradlia. Základ sortimentu tvoria kvalitné dvere od českých výrobcov,
a to interiérové dvere Sapeli či Masonite a vchodové dvere Loprais.
Sortiment dopĺňajú kvalitné oceľové dvere nemeckej spoločnosti
Hörmann. Pracovníci spoločnosti RÖHRL odborne poradia pri výbere
akýchkoľvek produktov, s ohľadom na individuálne požiadavky zaistia
výrobu na zákazku, a vedia si poradiť i so skutočne malými priestormi,
v ktorých nájdu uplatnenie praktické a efektné posuvné dvere do
stavebného púzdra.
Spoločnosť so sídlom v Ústí nad Labem má pobočku a predajný sklad
tiež v Prahe.

Na systém POHODA E1 padla voľba hlavne s ohľadom na potrebu
rozšírených prístupových práv, využitia voliteľných parametrov
pre importy elektronických dokumentov a predpokladanú veľkosť
databáz. Naplneniu jednej zo zásadných požiadaviek na systém,
riešeniu WiFi čítačiek, sa ujala spoločnosť ITFutuRe s.r.o., ktorá je
partnerom spoločnosti STORMWARE a zaoberá sa vývojom softwaru
a zaisťovaním komplexných riešení pre špecializované obchody.
Riešenie druhej zásadnej požiadavky, importu elektronických
dokumentov od spoločnosti Sapeli, menovite potvrdenie kúpnej
zmluvy a dodacieho listu, prebiehalo v dvoch po sebe nasledujúcich
krokoch. Najskôr bol overený formát a štruktúra údajov. Dodacie
listy sú zasielané v textovom formáte a pre automatické prevedenie
do databázy na SQL serveri bolo potrebné vytvoriť importný mostík.
Údaje sú vďaka nemu transformované a do systému POHODA

www.dvere.cz

Vstupné požiadavky
Spoločnosť RÖHRL hľadala systém nielen pre vedenie
účtovníctva a spracovanie miezd, ale taktiež systém
s prepracovanými skladmi a fakturáciou. Základnou
požiadavkou bola previazanosť jednotlivých častí systému pre jednoduchú evidenciu zálohových faktúr a ich
úhrad, tvorbu daňových dokladov k prijatým platbám
a následné vyúčtovanie záloh. Ďalšou požiadavkou
bolo, aby systém umožňoval online prístup pracovníkov z pražskej pobočky s obmedzenými prístupovými
právami iba do ich číselných radov dokladov, samozrejme so zdieľaným prístupom do skladových zásob. Dôležitými požiadavkami bola taktiež možnosť používania
čítačiek čiarových kódov komunikujúcich prostredníctvom WiFi siete a automatické načítanie elektronických
dokumentov od spoločnosti Sapeli.

Riešenie
Informačný systém POHODA E1: sieťová verzia POHODA E1 Komplet NET5
+ prídavné sieťové licencie POHODA E1 Komplet CAL pre celkom 11 počítačov
Počet užívateľov: 11

5
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Foto: zdroj SAPELI

importované ako vydaná objednávka. Import dodacieho listu je tak
otázkou niekoľkých sekúnd. Pomocou čítačky čiarového kódu je
následne zadaná príjemka. Okamžitú a rýchlu kontrolu dodaného
tovaru umožní užívateľom kontrolná tlačová zostava. Import
potvrdených kúpnych zmlúv je riešený ako externá úloha, ktorá
poskytuje užívateľom možnosť kontroly nad potvrdením dodávateľa
o prijatí a realizácii objednávky a následnou dodávkou objednaného
tovaru. Technicky sa jednalo o obdobné riešenie ako v prípade
dodacích listov.
Súčasťou implementácie systému POHODA bolo tiež zaistenie
importu skladových zásob z cenníka jednotlivých dodávateľov
a realizácia niekoľkých firemných školení. Všetci užívatelia boli na
špecializovaných školeniach oboznámení so základmi práce v systéme
POHODA a následne s účtovnými, skladovými a dokladovými
postupmi. Vzhľadom k počtu užívateľov bola realizácia firemných
školení ideálnou možnosťou pre získanie všetkých vedomostí
potrebných k efektívnej práci s programom.
Spoločnosť RÖHRL pripravuje naviazanie svojho súčasného
internetového obchodu na systém POHODA. Cieľom je, aby
bolo i naďalej možné ponúkať zákazníkom produkty s rôznymi
parametrami prostredníctvom e-shopu, samozrejme s čo
najtesnejšou väzbou na systém POHODA a čo najväčšou
automatizáciou činností spojených so sledovaním a vybavovaním
objednávok. Napríklad v kategórii dverí je potrebné rozlíšiť rozmery,
druh povrchovej úpravy, typ presklenia a použitého skla. Pri každých
dverách by sa tak mohlo ponúkať napríklad i viac než 50 variantov.
Z dôvodu zachovania prehľadnosti sa však návštevníkovi e-shopu
zobrazuje iba jeden produkt s možnosťou výberu rôznych kombinácií
parametrov. Vďaka plánovanému prepojeniu sa bude zákazníkova
objednávka do systému POHODA načítavať s väzbou na presne
definovanú zásobu so zvolenými parametrami.

Vďaka spokojnosti s priebehom implementácie systému POHODA
sa spoločnosť RÖHRL rozhodla pre priebežnú spoluprácu s našimi
technikmi, čo potvrdzuje i majiteľ spoločnosti pán Richard Röhrl:
„Vďaka spoločnosti STORMWARE sa nebudeme musieť starať
o inštaláciu systému. Vždy po vydaní novej verzie nám pracovník
spoločnosti STORMWARE vzdialene nainštaluje aktuálnu verziu,
vykoná prevod databázy a overí históriu vykonávania korektného
zálohovania a údržby databázy. Tento full-servis nám umožní plne sa
sústrediť na prácu bez starostí o chod systému.“

Harmonogram
November 2008
oslovenie dodávateľa, prerokovanie požiadaviek,
konzultácia so spoločnosťou Sapeli
predloženie ponuky a návrhu firemného školenia

December 2008
dodávka a inštalácia systému
realizácia firemných školení

Január 2009
realizácia prvého kroku importu elektronických dokladov
Sapeli – dodacie listy

Október 2009
realizácia druhého kroku importu elektronických dokladov
Sapeli – potvrdenie kúpnej zmluvy
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POHODA E1 má sklady na jednotku
Informačný systém POHODA E1 je systém pre firmy a náročných užívateľov,
ktorým už „krabicové“ riešenie nestačí a očakávajú od svojho systému niečo viac.
POHODA E1 je systémom na rozmedzí ekonomických a ERP systémov – svojimi
možnosťami a funkciami smeruje do vyššej kategórie, jeho zakúpenie však
v žiadnom prípade neznamená investíciu radovo v státisícoch.
Pre najvyšší rad systému POHODA je charakteristická použitá technológia klient-server, databáza SQL a bohatá ponuka nadštandardných a rozširujúcich funkcií,
ktoré uľahčujú každodennú prácu s programom. V tomto texte Vám predstavíme
niektoré rozšírené funkcie z oblasti skladového hospodárstva.

VIAC INFORMÁCIÍ O POLOŽKÁCH

AUTOMATICKÉ OBJEDNÁVKY

POHODA E1 umožňuje:

POHODA E1 umožňuje:

evidenciu viacerých dodávateľov pri každej skladovej položke,
vr. ich základných údajov o danej položke
používanie viacerých merných jednotiek pri jednej skladovej
položke so zodpovedajúcimi čiarovými kódmi, či už vlastnými
alebo dodávateľskými

automatické objednávanie jednotlivých i zložených zásob
nastavenie východiskového dodávateľa pre automatické
objednávky
predzásobenie podľa výšky minimálneho objednávacieho
množstva dodávateľa

Ako na to?

Ako na to?

Pri každej skladovej položke môžete na jednej záložke (Dodávatelia)
vyplniť všetkých jej dodávateľov a nimi používané objednávacie kódy,
názvy a čiarové kódy, nákupné ceny (i v cudzích menách), dodacie
lehoty, minimálne objednávacie množstvo a rôzne merné jednotky.
Každej mernej jednotke nezabudnite priradiť okrem jej čiarového
kódu tiež zodpovedajúci koeficient pre prepočet na základnú mernú
jednotku.

Pomocou sprievodcu automatickým objednaním môžete nechať
vytvoriť nielen objednávky jednotlivých zásob, ale i objednávky zložených zásob typu výrobok, komplet a súprava. Výsledkom tejto úlohy
sú objednávky na jednotlivé položky, z ktorých sa zložené zásoby
skladajú. Pokiaľ chcete vytvoriť objednávky na viac zložených zásob,
vykonajte pred spustením sprievodcu najprv ich výber.

Na čo sa to hodí?

Program pri tejto úlohe pracuje o.i. s údajmi vyplnenými pri skladových položkách na záložke Dodávatelia (viď bod vľavo) a zohľadnenie
napr. nastavenia východiskového dodávateľa alebo minimálneho
množstva, na aké vybraný dodávateľ prijíma objednávky. Objednávané množstvo samozrejme môžete v sprievodcovi taktiež upraviť
ručne.

Pri jednej položke zásob môžete mať prehľad o všetkých jej dodávateľoch, vrátane tých potenciálnych. Dodávateľov môžete vďaka
týmto informáciám jednoducho triediť, porovnávať ich ceny, dodacie
lehoty a pod. Ľahko sa tak môžete rozhodnúť, od koho danú položku
nakúpite. Pomocou jednej z tlačových zostáv taktiež ľahko porovnáte,
ako ste od jednotlivých dodávateľov danú položku nakupovali. Údaje
evidované pri skladových položkách prídu vhod i pre automatické
objednávky (viď bod vpravo).

Na čo sa to hodí?

Pokiaľ pri príjme zásob najprv vyberiete dodávateľa a potom budete
vyberať skladové položky zo skladu, nemusíte vypĺňať nákupnú cenu,
pretože sa načíta nákupná cena priradená k tomuto dodávateľovi.

Úloha pri jednotlivých položkách počíta s nastavenou základnou
mernou jednotkou, v sprievodcovi ale máte možnosť ju zmeniť. Ďalej
môžete k jednotlivým položkám doplniť stredisko, činnosť alebo
zákazku. Výsledok spracovania automatických objednávok môžete
ešte pred dokončením skontrolovať v prehľadnej zostave vo formáte
HTML, ktorú si môžete tiež vytlačiť.

Pokiaľ je niektorá skladová položka k dispozícii v rôznych merných
jednotkách (napr. kusy, balenie, palety), nemusíte kvôli každému
baleniu zakladať samostatnú kartu zásob. A pokiaľ navyše používate
čiarové kódy, tak rozšírené informácie o položke skutočne oceníte
najmä pri jej naskladňovaní a vyskladňovaní. Prepočítací koeficient
totiž zaistí, že sa všetky pohyby položky prepočítajú na základnú
mernú jednotku.

Pri predzásobení pre zložené zásoby taktiež oceníte možnosť vybrať
si, či sa objednávky automaticky vytvoria na všetky jednotlivé položky na zadaný počet, alebo len na tie položky, ktoré Vám na sklade
chýbajú.

8

WWW.POHODA.SK

Serverový operačný systém
za vynikajúcu cenu
Na jeseň minulého roku uviedla spoločnosť Microsoft na trh novú verziu serverového
operačného systému Windows Server 2008 R2. Nová verzia vyšla nielen v bežných
edíciách, ako sú napríklad Standard, Enterprise alebo Web. Na trh bola uvedená taktiež
v podobe Windows Server 2008 R2 Foundation.

Nová edícia Foundation predstavuje
ideálnu voľbu pre malé spoločnosti, či
už uvažujú o nákupe prvého servera,
výmene existujúceho servera, alebo
náhrade bežného počítača používaného
ako server skutočným serverom. Ide
o cenovo dostupnú platformu pre
zaisťovanie základných funkcií IT, ako sú
zdieľanie súborov a tlačiarní, vzdialený
prístup a zabezpečenie. Riešenie Windows
Server Foundation predstavuje dokonalý
a spoľahlivý technologický základ pre
prevádzkovanie obchodných aplikácií
a bezpečnú výmenu údajov bez potreby
e-mailu alebo prístupu na internet.

Jednoduchá inštalácia a známe užívateľské
rozhranie Windows, kompatibilita s väčšinou
hardwarových zariadení a možnosť
jednoduchého upgradu na vyššiu verziu
systému Windows Server uľahčujú správu
potrieb IT.
Cenovo výhodná licencia je určená pre
spoločnosti do pätnásť užívateľov a je možné
ju zakúpiť v spojení s jednoprocesorovým
serverom. Základná cena serveru sa
pohybuje na úrovni bežného desktopového
operačného systému, na rozdiel od ostatných
edícií Windows Server už však obsahuje
všetkých 15 klientskych prístupových licencií.

Seminár POHODA E1

V prípade rastu spoločnosti je možné za
zvýhodnených podmienok upgradovať na
Windows Server 2008 R2 Standard.
Nákupom serverového operačného systému
z edície Foundation zákazníci získavajú
serverové riešenie, ktoré ponúka využitie
ako súborový server, aplikačný server
alebo web server. Windows Server 2008
Foundation obsahuje rovnaké technológie
ako server Standard, umožňuje tak nasadiť
i firemné aplikácie využívajúce SQL server
a súčasne vytvoriť miesto pre bezpečné
uloženie a zdieľanie údajov alebo zdieľanie
tlačiarní.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY

Nechajte si predstaviť vlastnosti a možnosti informačného systému POHODA E1 v priebehu
bezplatného seminára. Pre záujemcov z radov vlastníkov licencií k sieťovým verziám
ekonomického systému POHODA sme pripravili seminár POHODA E1. 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.

02. 02. Zvolen

Bezplatný seminár POHODA E1 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-e1.aspx

22. 02. Bratislava, Košice

08. 02. Bratislava, Košice
09. 02. Zvolen
15. 02. Bratislava
16. 02. Zvolen

23. 02. Zvolen

Nová energia
pre vašu firmu
Svet sa vyvíja a POHODA s ním. Prišiel čas predbehnúť konkurenciu,
tak nezostávajte pozadu. Zvýšte bezpečnosť svojich údajov vďaka
ekonomickému systému POHODA SQL alebo využite ešte širšie možnosti
informačného systému POHODA E1.
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