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Čo môžete nájsť 
v novej verzii?

• Úplne nová práca s dokumentmi

• Pripojte vaše e-maily k obchodnému 

 partnerovi, k zákazke, k dokladu

• Ľahko a jednoducho - metódou drag an drop

• Elektronické neschopenky

• Podpora účtovným firmám - novinky výberu

účtovných jednotiek

• A mnoho ďalšieho ... 

Čo pripravujeme?
Nová webová aplikácia AIR X. 

Už čoskoro!



Journal 25

Úvodné slovo 

www.ipremier.sk

opäť vás veľmi radi vítame pri stránkach 
magazínu Journal 25, ktorý vás informu-
je o aktuálnom dianí v našej spoločnosti  
a prostredníctvom ktorého by sme vám 
radi predstavili novú verziu PREMIER X7, 
ktorú vám ponúkame ako súčasť „UPGRA-
DE 2020“.

Naším primárnym cieľom je urobiť vašu 
prácu s programom PREMIER ľahšiu s dôra-
zom na väčší funkčný komfort a rýchlejšiu 
dostupnosť informácií. A práve tieto atri-
búty zdôrazňuje nová verzia X7 naprieč 
všetkými modulmi.

Novinky

Nová číselná rada X7 už predznamenáva 
predovšetkým výrazné zmeny v grafickej
podobe programu, ktoré sú viditeľné už na 
úvodnej obrazovke. Inovatívny dizajn novej 
sady ovládacích tlačidiel a ďalších prvkov je 
v našom konzervatívnom prístupe ku gra-
fike programu radikálnou zmenou, ktorá
sa premieta naprieč všetkými modulmi. 
Veríme, že sa vám modernejší dizajn bude 
páčiť a že si naň rýchlo zvyknete. Vyvinuli 
sme maximálne úsilie, aby zmeny neboli na 
úkor cenenej prehľadnosti.

Sme presvedčení, že najväčší záujem 
vzbudí zásadná modernizácia práce s do-
kumentmi a nová jedinečná možnosť pri-
pojiť si e-mail alebo dokument (drag an 

Touto cestou si vás tak dovoľujeme upo-
zorniť na akciu „UPGRADE 2020“, vďaka 
ktorej získate všetky dôležité aktualizácie 
po celý rok za výhodných podmienok. Pra-
videlným nákupom produktov „UPGRADE 
2020“ získate tiež nárok na vernostné zľa-
vy, ktoré môžu dosiahnuť až 42%.

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, aby sa 
vám celý rok 2020 v podnikaní darilo a náš 
systém bol vaším verným radcom aj po-
mocníkom.

Čo pripravujeme?

Súčasný svet informačných technológií 
kladie dôraz na dostupnosť z akéhokoľvek 
zariadenia, preto našou prioritou je vý-
voj vlastnej webovej aplikácie, ktorá bude 
spolupracovať s program PREMIER. Takúto 
aplikáciu pod názvom PREMIER AIR X prá-
ve vyvíjame a radi by sme vám prvú verziu 
predstavili na konci prvého kvartálu roku 
2020. Táto aplikácia je náhradou pôvod-
nej PREMIER AIR, ktorej vývoj sme museli          
z technologických dôvodov ukončiť.

Boleslav Buzek 
riaditeľ spoločnosti

s inými systémami, ktorých príklady z pra-
xe uvádzame v príslušnej kapitole.

Elektronická registrácia licencie

Registrácia licencie od verzie X7 bude       
s výnimkou prvého vloženia registračného 
kódu už elektronickou cestou. Súčasťou 
tejto cesty je tiež registrácia kontaktných 
údajov pre efektívnejší a rýchlejší spôsob 
komunikácie s používateľmi. Venujte, pro-
sím, pozornosť kapitole „Nová elektronic-
ká registrácia kódu“.

Je toho dosť, čo vám môžeme predstaviť 
a ponúknuť. Novinky môžete nájsť v ďalších 
moduloch, ako sú elektronické neschopen-
ky, nové možnosti E-agenta atď. Venovali 
sme maximálne úsilie, aby sme uspokojili 
väčšinu požiadaviek a námetov, ktoré nám 
odovzdávate. Veríme, že tí, ktorí nenašli 
svoj námet zapracovaný do systému, ho 
nájdu v najbližšej dobe.

Aj napriek významnému počtu noviniek  
a nástrojov pre legislatívu je prechod na 
verziu X7 ľahký, zachováva všetky užíva-
teľské zvyklosti a nastavenia. Určite rých-
lo oceníte prívetivosť, prehľadnosť a širší 
funkčný rozsah novej verzie. Pevne veríme, 
že si novú verziu obľúbite a privítate inová-
cie, ktoré vznikli na základe vašich podne-
tov, s cieľom zvýšenia produktivity a zjed-
nodušenie práce.

drop) do väzieb k vybranému dokladu, 
karte partnera ad. položkám. To všetko 
doplnené celkom novým štruktúrovaným 
prehľadom dokumentov nad systémom     
a nové obrazovky pre väzby. Tieto funkcie 
vám umožnia prehľaden integrovať maxi-
mum informácií do nášho informačného 
systému.

Prekvapenie čaká predovšetkým účtovné 
spoločnosti, ktoré majú významné miesto 
v našom portfóliu, v podobe modernizácie 
výberu účtovnej jednotky, kde sú k dispo-
zícii nové informácie, napr. o zamknutej 
perióde a štatistiky. Výrazné uľahčenie 
účtovníckej práce ponúkne komfortné 
dodatočné párovanie platieb v homeban-
kingu alebo automatická tvorba interných 
dokladov u nákladov budúcich období po 
mesiacoch.

PREMIER Enterprise a API

V tomto roku sme zaznamenali mimori-
adny nárast záujmu klientov o verziu PRE-
MIER Enterprise a predovšetkým o modul 
API, ktorý sme uviedli na trh na začiatku 
tohto roka. Stále viac klientov správne 
vníma, že budúcnosť má verzia Enterpri-
se (SQL), kde novo ponúkame užívateľsky 
automatický prevod dát z verzie PREMIER 
Smart - viac o výhodách tu. Spojenie verzie 
PREMIER Enterprise s modulom API otvára 
široké uplatnenie pre komfortné spojenie    

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK  

3

https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+Enterprise?preview=/1441922/57933859/Enterprise_2019.pdf
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Upgrade 2020 

REGISTRAČNÉ KÓDY

Každý klient obdrží s novou verziou časovo 
obmedzený registračný kód, pomocou kto-
rého vykoná registráciu novej verzie. Po 
zaplatení faktúry za upgrade obdrží klient 
ďalší registračný kód k preregistrácii svojho 
systému.

UPGRADE 2020 − VŠETKO O PONUKE

ČO PONÚKA BALÍČEK PODPORY − 
UPGRADE 2020?

Používatelia získavajú prístup k stiahnutiu 
novej verzie PREMIER system X7, ktorá 
ponúka technické a legislatívne zmeny pre 
rok 2020.

Akcia „UPGRADE 2020“ ponúka možnosť 
stiahnuť si novú verziu, ktorá zahŕňa tech-
nické a legislatívne zmeny platné k prísluš-
nému obdobiu. Klient zakúpením upgradu 
získava:

• nárok na aktualizáciu tejto verzie   
 po dobu jedného roka s možnosťou   
 sťahovať z internetu všetky aktualizácie  
 reagujúce na novinky v platnej   
 legislatíve a technologické a funkčné  
 zdokonalenia programu,
• celoročný hotline a email podporu,
• celoročnú on-line podporu    
 (TeamViewer),
• nárok na zachovanie vernostnej zľavy  
 (pre užívateľov s maximálnou    
 vernostnou zľavou),
• nárok na zvýšenie vernostnej zľavy 
 k upgradu v ďalšom roku.

delný upgrade priamo stanovený v licen-
čnej zmluve ako povinnosť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Spoločne s novou verziou obdrží klienti zá-
lohovú faktúru, zmluvní partneri dostanú 
finálnu faktúru so splatnosťou 14 dní.
Ihneď po zaplatení zálohovej faktúry bude 
všetkým klientom zaslaná finálna faktúra 
– daňový doklad.

CENOVÉ PODMIENKY 
„UPGRADE 2020“

Každý aktualizačný poplatok je kalkulova-
ný vo výške 22% z celkovej predajnej ceny 
programu, vrátane ceny za rozšírenie ďal-
ších licencií alebo modulov. V každom na-
sledujúcom roku získava nadobúdateľ ná-
rok na 12% zľavu z ceny upgrade v prvom 
roku, pričom maximálna zľava môže byť 
42% z ceny za upgrade v prvom roku.  

V prípade nezaplatenia, nevyužitia ponu-
ky upgrade, stráca nadobúdateľ nárok na 
všetky získané vernostné zľavy! 

Vyššie uvedené ustanovenie sa netýka 
zmluvných partnerov, u ktorých je pravi-

www.ipremier.sk

Rok 
užívania

Čiastka pre výpočet 
upgrade

Zľava

1. rok 22 % z predajnej ceny bez zľavy

2. rok 22 % z predajnej ceny 12 %

3. rok 22 % z predajnej ceny 24 %

4. rok 22 % z predajnej ceny 36 %

5. rok 22 % z predajnej ceny 42 %

ďalšie roky maximálna zľava 42 %
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Inštalácia verzie X7

INŠTALÁCIA VERZIE X7

sa však priamo na serveri. Ukončite prácu 
v systéme. Ak máte sieťovú aplikáciu, pre-
svedčte sa v module „Interné oznámenie“, 
že nie je nikto aktívny v programe, teda nie 
je prihlásený a v programe nepracuje. Mož-
no tiež zistiť v module Správca - Prihlásenie 
užívatelia.

Ak sú všetci užívatelia odhlásení, je mož-
né pristúpiť k samotnej aktualizácii. Vľavo 
hore v hornom menu „Štart“ sa zobrazí 
nová ponuka „UPGRADE na verziu X7“.

INŠTALÁCIA POMOCOU 
INŠTALAČNÉHO SÚBORU 
z www.ipremier.sk

Ak spustíte inštaláciu „Setup.exe“ na po-
čítači alebo serveri, kde bola inštalovaná 
predchádzajúca verzia programu (od ver-
zie X3), inštalátor automaticky rozpozná, 
že na tomto počítači sa PREMIER nachád-
za, a ponúkne vám tak jednoduchší variant 
inštalácie novej verzie.

Inštalácia novej verzie prebieha prostred-
níctvom novej ponuky „UPGRADE na ver-
ziu X7“.

Ak sa vám táto ponuka nezobrazuje, je 
nutné najskôr vykonať štandardnú aktuali-
záciu PREMIER update! (Nachádza sa v tom 
istom menu). Po tejto aktualizácii už bude 
ponuka UPGRADE na verziu X7 dostupná. 
(Aktualizácia PREMIER update teraz pre-

INŠTALÁCIA Z HLAVNÉHO MENU

Kliknite na ponuku „UPGRADE na verziu 
X7“ a potvrďte nasledujúcu ponuku „Aktu-
alizácia“. Všetko už prebehne úplne auto-
maticky. Ešte pred ponukou sa objaví upo-
zornenie, že sa už jedná o novú verziu, teda 
bude potrebné nový registračný kód, ktorý 
môžete nájsť v dodávke „UPGRADE 2020“.  
Ak máte sieťovú aplikáciu, inštaláciu možno 
vykonať z ktorejkoľvek stanice. Odporúča 

bieha úplne automaticky, jednoduchým 
kliknutím na funkciu Aktualizácia, bez nut-
nosti potvrdzovania ďalších krokov.)

www.ipremier.sk
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Inštalácia verzie X7

Pri tomto výbere a potvrdení sa už spustí 
inštalácia novej verzie X7 a všetko sa auto-
maticky aktualizuje.

Ak sa počas roka menil server či počítač, 
na ktorom bola staršia verzia inštalovaná, 
inštaláciu je možné tiež spustiť prostred-
níctvom stiahnutého „Setup.exe“, je len 
nutné zadať cestu, kde sa bude program 
inštalovať. Zadáme teda adresár, kde je 
PREMIER system aktuálne uložený. 
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Nová elektronická registrácia kódu

NOVÁ ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA KÓDU

5. Úspešná registrácia verzia X7
Systém bol korektne zaregistrovaný ča-
sovo obmedzeným kódom. Po zaplate-
ní faktúry obdržíte (e-mailom prip. info 
správou) neobmedzený registračný kód, 
ktorým sa jednoducho preregistruje pro-
gram. Pracujeme tiež na možnosti úplne 
automatickej registrácie.

V prípade problémov je k dispozícii podpo-
ra na adrese podpora@ipremier.sk.

Pre vaše pohodlie a tiež s ohľadom na 
nemenej dôležité ekologické hľadisko, sa 
bude registrácia licencie od verzie X7 rea-
lizovať iba elektronickou cestou, s výnim-
kou prvého zadania registračného kódu 
pre verziu X7, ktorý vám bol zaslaný poš-
tou spoločne s faktúrou.
Súčasťou registrácie licencie je teraz povin-
né vyplnenie kontaktných údajov a overenie 
e-mailu pomocou overovacieho kódu, ktorý 
je odoslaný na e-mail pre komunikáciu.

Pre registráciu licenčného kódu budú od 
verzie X7 k dispozícii dva spôsoby:

• Ručným zadaním registračného kódu,  
 ktorý môže byť zaslaný na    
 zaregistrovanú e-mailovú adresu.
• Plne automatickým spôsobom,   
 internetovým spojením s našim   
 licenčným serverom.

PRVÁ REGISTRÁCIA VERZIE X7 

Prebehne pomocou vytlačeného licenčné-
ho kódu (časovo obmedzený), ktorý bol 
každému klientovi odoslaný poštou.

Postup registrácie časovo obmedzeným 
kódom

1. Štandardné stiahnutie upgradu novej  
 verzie podľa postupu v predchádzajúcej 
 kapitole. 

3. Odoslanie overovacieho e-mailu
Na e-mail pre komunikáciu vám bude 
odoslaný 6miestny overovací kód, ktorý 
vložíte do príslušného poľa.

4. Odoslať a overiť
Po vložení overovacieho kódu vyberte 
tlačidlo overiť. Program sa prepne späť 
na registráciu programu, kde zadáte li-
cenčný kód a zvolíte potvrdiť.

Po inštalácii vás program automaticky 
navedie na štandardnú registráciu li-
cenčného kódu. Údaje o registrovanej 
firme a IČ budú vyplnené z predvolieb,
prípadne ich opíšte z vytlačeného licenč-
ného kódu. Potom pokračujte voľbou 
pre vyplnenie kontaktných údajov.

2. Vyplnenie kontaktných údajov
Všetky údaje sú povinné s výnimkou 
kontaktnej osoby. Vyplnenie kontaktov 
je podmienkou pre úspešnú registráciu.
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Novinky verzie X7

NOVINKY VERZIE X7
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Novinky verzie X7

NOVÉ GRAFICKÉ PRVKY VERZIE X7

Nielen podľa novej číselné rady X7 spozná-
te novú verziu. Už na prvý pohľad sú zna-
teľné razantné zmeny v grafike programu.

• Nová presná vektorová grafika.
• Podpora Ultra HD rozlíšení.

Sme si vedomí, že naši užívatelia sú 
konzervatívni a zvyknutí od začiatku na 
stály dizajn. Ale aj náš softvér musí držať 
krok v súlade s moderným dizajnom a my 
veríme, že sa vám bude nová grafika páčiť
a čoskoro si na ňu zvyknete.

• Nové ovládacie tlačidlá pre    
 zhotovovanie dokladov. 
• Nové ikony hornej lišty. 
• Komplexná zmena osobnej zložky. 
• Ďalšie ovládacie prvky v celom   
 programe.
• Po novom sa horná lišta aj osobná   
 zložka prispôsobuje lupe obrazovky.
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NOVÁ PRÁCA S DOKUMENTMI 
A E-MAILMI

Okno väzieb bolo rozdelené na dve časti. 
V dolnej časti pribudlo nové okno, kde je 
vidieť exportované dokumenty a externé 

PREMIER umožňuje pripojiť e-maily vybra-
ných databáz:
• E-maily z Outlooku sa pripájajú   
 jednoduchou metódou „drag an drop“ 
 (tj. ťahaj a pusť). 
• Vloženie e-mailu pomocou CTRL + C 
 a CTRL + V.

väzby. V pravej časti obrazovky je k dispozí-
cii náhľad na vybraný dokument s možnos-
ťou ďalšej práce s ním. Voľbou „Zobraziť 
exporty a prílohy pridružených dokladov“ 
sa zobrazia doklady / prílohy celého ob-
chodného prípadu.

• Pripojiť možno naraz aj viac označených  
 e-mailov.
• K dispozícii je okamžitý náhľad na e-mail.
• Interaktívne sa dá prepnúť 
 do samotného e-mailu v Outlooku.
• Otvoriť môžete aj prílohu e-mailu.
• Tlač e-mailu priamo z PREMIERA.

www.ipremier.sk

Journal 25

Novinky verzie X7
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Novinky verzie X7

• Pripojenie metódou „drag an drop”.
• Vloženie súboru pomocou CTRL + C 
 a CTRL + V. 
• Prehliadanie dokumentov.

Rovnakým spôsobom sa dajú v PREMIERI 
pripájať dokumenty.

• Otvorenie dokumentov priamo. 
• Možnosť uložiť dokument aj 
 do centrálneho úložiska.
• Tlač dokumentov.

Podrobne popísané v manuáli.
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Novinky verzie X7

otvoreniu a vytlačeniu dokumentov, pre-
sunu súborov adtď. Dokumenty sa tu pri 
exporte automaticky ukladajú.

Správca dokumentov

„Správca dokumentov“ je moderný nástroj 
(v hornej lište programu) pre ľahkú prácu   

a ľahkú orientáciu stromovo rozdelené 
podľa modulov a ďalej podľa dokladových 
rád. „Správca dokumentov“ slúži k náhľa-
du na dokumenty, ľahkému dohľadaniu, 

s dokumentmi naprieč modulmi. Rešpektu-
je prístupové práva. Z jedného miesta tak 
máte k dispozícii všetky potrebné firemné
dokumenty, ktoré sú tu pre prehľadnosť    
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Novinky verzie X7

MODERNIZÁCIA PRÁCE NAD 
ÚČTOVNÝMI JEDNOTKAMI

• V zozname firiem pribudli stĺpce   
 „Zámok do“ a „Zámok mzdy“, ide   
 teda ihneď vidieť zamknuté periódy  
 jednotlivých firiem.
• Pod voľbou „Štatistika, hromadné   
 funkcie“ budú k dispozícii štatistické  
 funkcie pre účtovné firmy ohľadom   
 počtu záznamov. Podľa tohto  prehľadu  
 môžu účtovné fakturovať, ale aj   
 sledovať produktivitu jednotlivých   
 užívateľov.
• V zozname účtovných jednotiek možno  
 teraz ihneď nastavovať lupu.
• Kliknutím na stĺpec je možné radenie  
 zoznamu firiem nastaviť natrvalo.
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Novinky verzie X7

PREHĽAD DENNEJ ČINNOSTI, AVÍZO 
PRE TVORBU DOKLADOV (NOVÉ 
DOKLADY, EXPORTY ...)

Na úvodnej obrazovke pribudli upozorne-
nia pre používateľa a avíza pre tvorbu do-
kladov. PREMIER ponovom upozorňuje na:

• prijaté preddavky » návrh na predplatby, 
• nových partnerov v insolvencii, 
• zaplatené objednávky » avízo k ich   
 realizácii, 

• navrhuje vytvorenie upomienok,   
 prípadne informuje o automaticky   
 odoslaných upomienkach,
• navrhuje chýbajúce podanie v module  
 mzdy.

Do budoucna se počítá i s dalšími informa-
cemi.
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Prehľad o dokladoch

Na úvodnej obrazovke je po novom uží-
vateľom k dispozícii aj „Prehľad o nových 
dokladoch a exportoch dokumentov„.               
V prehľade sa zaznamenávajú všetky v ten 
deň vytvorené, exportované a pripojené 
záznamy od daného užívateľa.

Sledovať možno aj doklady všetkých ostat-
ných užívateľov s ohľadom na prístupové 
práva. Prehľad je interaktívny, tzn. kliknu-
tím možno preskočiť na doklad príp. doku-
ment priamo otvoriť.

VOĽBA OBDOBIA

Modernizovala sa aj voľba obdobia. Výber 
obdobia je teraz možný jedným kliknutím 
bez nutnosti písania dátumu. K dispozícii 
je výber fiškálneho roka, výber jedného
mesiaca, výber od začiatku obdobia k da-
nému mesiacu (tlačidlo vedľa mesiaca), vý-
ber kvartálu.
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preťahovaní dokumentov drag an drop 
alebo náhľady na dokumenty atď.

MONITORY S VYSOKÝM 
ROZLÍŠENÍM

zontálne, vertikálne, lupa, podpora retiny 
atď.) sa v hornej lište ponúkajú tlačidlá pre 
rozpolené obrazovky (pre prácu v rôznych 
moduloch) alebo PREMIER vľavo, napr. pri 

Stále viac užívateľov používa pre prácu ši-
rokouhlé monitory s vysokým rozlíšením. 
Na túto podporu nezabúda ani PREMIER. 
Vedľa podpory akýchkoľvek rozlíšení (hori-
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HROMADNÉ DODATOČNÉ 
VYPÁROVANIE

Nová komfortná funkcia modulu Home-
banking ponúka užívateľovi možnosť doda-

predstavuje značnú úsporu času účtovného 
oddelenia.

Novú funkciu „Hromadne dopárovať (395)“ 
nájdete v hornej lište priamo pri bankovom 
účte.

točne vypárovať neidentifikovateľné platby
z už vytvoreného bankového výpisu, a to 
opakovane.
Funkcia umožňuje teraz ľahké párovanie aj 
spätne, na rozdiel od doterajšieho jednora-
zového natiahnutia bankového výpisu, čo 
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Účtovníctvo

Zvýraznenie zápisu na účet 395
Po spustení „Obratové predvahy“ je teraz 
užívateľom k dispozícii možnosť zobraziť 
buď všetky účty, účty s obratom alebo účty 
s obratom alebo zostatkom.

ĎALŠIE NOVINKY

Všeobecné

Zmena účtovnej jednotky
Z hlavnej obrazovky možno ľahko zmeniť 
aktuálnu účtovnú jednotku, prípadne ju 
otvoriť v ďalšej záložke.

Informačné správy
Informačné správy sa teraz zobrazujú pod-
farbene, a to podľa dôležitosti, biele pod-
farbenie - normálna alebo nízka priorita, 
oranžové podfarbenie - vysoká priorita        
a červené podfarbenie - najvyššia priorita.
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Obratová predvaha
Po spustení „Obratové predvahy“ je teraz 
užívateľom k dispozícii možnosť zobraziť 
buď všetky účty, účty s obratom alebo účty 
s obratom alebo zostatkom.

Súvaha a Výkaz ziskov a strát
Súvahu a Výkaz ziskov a strát je teraz 
možné v dialógu tlače nechať označiť ako 
„Predbežné“ pre potreby odovzdávania 
výkazov v priebehu roka. Informačná po-
známka „Predbežný výkaz“ sa potom ob-
javí v hlavičke výkazov.

Controlling
V prehľade „Výsledovka po rokoch“ je 
možné po novom zvoliť: „Všetky roky sle-
dovať iba ku dňu“, čo umožňuje medzi-
ročné porovnávanie. Grafické znázornenie      
v prehľade sa mení podľa nastaveného ri-
adku v prehľade. Každé pole s hodnotou 

je interaktívne, po dvojkliku myšou sa dá 
vnoriť do detailov. Modernizované boli 
tiež ostatné výsledovky, kde pribudla mož-
nosť medzisúčtov za syntetické účty vráta-
ne vnorovania do detailov hlavnej knihy.

www.ipremier.sk
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Účet záloh
V Adresári partnerov - Individuálne - Od-
berateľ resp. Dodávateľ - možno nastaviť 
najčastejšie používaný účet záloh. Ten sa 
potom automaticky vypĺňa pri tvorbe zá-
lohových listov.

akcií, ako je hromadné rozoslanie alebo 
hromadný výber pre tlač, kde je rovnako 
vyznačený taktiež spôsob odovzdávania 
dokladov. Ľahko potom možno vyfiltrovať
a hromadne napríklad rozoslať e-mailom 
doklady vybraným partnerom.

Odovzdanie“ možno ponovom prednasta-
viť spôsob odovzdávania jednotlivých typov 
dokladov. Pri tlači / exporte takto nastave-
ných dokladov vám potom program PRE-
MIER zvýrazní predvolený spôsob odovzda-
nia. Funkciu možno využiť aj u hromadných 

Odberatelia

Predvolenie spôsobu odovzdania dokla-
dov v adresári partnerov
Na karte partnera v adresári partnerov         
v záložke „Individuálne - Viazané zostavy / 
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v zozname jednotlivých položiek zobraziť 
obrázky. Pri prechádzaní zoznamov potom 
možno ľahko pomocou obrázku majetok 
identifikovať.

Dodávatelia

QR faktúra
Pribudla nová možnosť zadávania prijatých 
faktúr do programu, a to načítaním z QR 
faktúry. Vďaka tomu možno ľahko, pomo-
cou čítačky QR kódov, načítať vybrané dáta 
z prijatej faktúry.

Zakázky/Výroba

Výrobné súpisky
Vo výrobných súpiskách (pravá časť for-
mulára) pribudlo 12 nových textových a 4  
dátumové užívateľské údaje (vrátane mož-

lepšie prispôsobiť individuálnym potre-
bám.

Evidencia

Obrázok v zozname
V moduloch Hmotný majetok, Nehmot-
ný majetok, Drobný HM - neodpisovaný, 
Drobný NM - neodpisovaný a Ostatný ma-
jetok, zásoby, je po novom možné priamo 

nosti tvoriť k týmto údajom číselníky). 
Pomenovanie týchto údajov sa vykonáva  
v globálnych predvoľbách. Ďalej pribudlo 
v tejto časti formulára pole pre dlhšie po-
známky. Vďaka tomu možno modul ešte 

www.ipremier.sk
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V zobrazenom prehľade pohybov možno 
sledovať príjmy, výdaje i zostatky, zobra-
ziť možno tiež rozčlenenie, filtrovať pohy-
by podľa partnera alebo sledovať sklado-
vú cenu. Jednoducho tak možno pracovať         
s históriou nákupov / predajov (príjmov / 
výdajov) danej položky.

Sklady

Prijaté objednávky
Pre lepšiu prehľadnosť ide po novom ku 
každému priebehu nadefinovať farbu, kto-
rou sa má objednávka podfarbiť, ak dôjde 
k zmene na daný priebeh. V zozname ob-
jednávok sú potom jednotlivé objednávky 
vizuálne odlíšené.

Nadefinovať farby u priebehov ide aj u zá-
kaziek a CRM. Priebehy sa v objednávkach 
menia ručne, čo pri práci s väčším počtom 
objednávok nebolo efektívne, preto bola 
doplnená funkcia pre hromadnú zmenu 
priebehu objednávok, ktoré boli vystave-
né počas požadovaného obdobia. Funkcia 
sa nachádza v hornom menu „Objednávky 
- Hromadná zmena priebehu objednávok, 
príp. podfarbenie„. Stačí zvoliť obdobie, 

následne spresniť výber objednávok a zvo-
liť novú fázu priebehu.

Objednávky na základe nedostatku zásob
Pre lepšiu optimalizáciu skladových zásob 
prešiel úpravou návrhár nedostatku zásob. 
Po novom dokáže program navrhnúť vy-
stavenú objednávku do ideálneho množ-
stva skladových zásob, ak je pod minimom, 
alebo do ideálneho množstva bez ohľadu 
na ďalšie údaje. 

Zobrazenie pohybov v skladových 
dokladoch
V skladových dokladoch pribudlo po zada-
ní položky nové tlačidlo „Pohyby“. Touto 
voľbou je možné priamo pri zadávaní po-
ložky zobraziť všetky jej pohyby, tj. Príjem-
ky a výdajky za celé (od vzniku) obdobie, 
aktuálny rok alebo zvolené obdobie. 
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Jednoduché účtovníctvo

Pokladňa

Pre zrýchlenie práce bolo modernizované 
zadávanie dokladov v daňovej evidencii. 
Doteraz bolo nutné po stlačení tlačidla 
„Nová“ najprv vybrať, či sa jedná o príjem 
alebo výdaj a až následne zvoliť typ zápisu. 
Po novom sa po stlačení voľby „Nová“ 
zobrazí ponuka so všetkými typmi zápisov 
(príjmové aj výdajové). Pre výber zápisu 
možno použiť klávesovú skratku. Obdobne 
je tomu v podvojnom účtovníctve.

• U dátových formátov je možné 
 pri zasielaní rešpektovať aj    
 preddefinované pohľady
 jednotlivých užívateľov.
• Zasielané prehľady možno zakódovať  
 vopred navoleným heslom.
• Pri automatických akciach E-agenta 
 je možné po novom nastaviť    
 automatické zálohovanie dát 
 účtovnej jednotky priamo 
 na PREMIER DISK.

Správca

Nové funkcie E-Agenta

• E-Agent vie po novom zasielať na   
 e-mail knihu vydaných a prijatých   
 faktúr, s možnosťou upresniť radenie,  
 obdobie, filtre, obmedzenia atď.
• Prehľady možno posielať nielen vo   
 formáte PDF, ale aj vo formáte DOC 
 a v dátových formátoch .xlsx a XML.
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• STREDISK: export aktuálneho číselníku  
 stredísk
• OSNOVA: stiahnutie účtovnej osnovy 
• SAZBY_DPH: prehľad v Premiere   
 definovaných kódov DPH
• Všeobecne rozšírenie parametrov,   
 zoznamov, zápisov z / do prijatých /   
 vydaných faktúr i zálohových faktúr. 
• SEZ_SKL: zoznam skladov 
• KURS_LIST: kurzový lístok PREMIER 
• FA_ZIN: zoznam prijatých zálohových  
 faktúr 
• FA_ZIN_ADD: zápis prijatých zálohových  
 faktúr 
• FA_OUT_UHR: úhrady odoslaných faktúr 
• FA_IN_UHR: úhrady prijatých faktúr 
• FA_IN_AUDIT: zapíše príznak    
 “Auditovaný“ do prijatej faktúry

Pre priblíženie, ako vyzerá také volanie 
programového vstupu a komunikácie  
v JSON, ak chcem zobraziť všetky kurzy          
z určitého dátumu:

 {
 „command“: { 
„inComm“: „KURS_LIST“, „inParam“: { 
„parameters“: { „mena“: null, „datum“: 
„2019-11-11“ 
} 
} 
}
 } 

nuky napríklad tieto nové JSON príkazy, 
ktoré spoločne s takmer päťdesiatkou exis-
tujúcich príkazov vo výsledku pokrývajú      
široké spektrum požadovaných prístupov     
k systému PREMIER.

Výber z nových JSON príkazov v aktuálnej 
verzii API:

• ZAKAZKA: možnosť zobrazenia   
 prehľadu zákaziek

PREMIER ENTERPRISE 
S VYUŽITÍM API

Je to predovšetkým modul API, ktorý                   
v spojení s verziou PREMIER Enterprise 
ponúka široké možnosti prepojenia s ex-
ternými systémami.

PREMIER API za dobu svojej existencie  
prešlo vývojom,  ako rozšírením súčasných 
príkazov, tak po novom pribudli do po-

PREMIER ENTERPRISE

Veľmi nás teší mimoriadny záujem klientov 
o našu najvyššiu verziu PREMIER Enterpri-
se. Viac ako päťdesiat súčasných užívateľov 
PREMIER Smart sa rozhodlo v tomto roku 
migrovať na PREMIER Enterprise a zazna-
menali sme len pozitívne referencie.

Sme radi, že stále viac klientov správne vní-
ma verziu ENTERPRISE, ako modernú tech-
nológiu (SQL), ktorá im prinesie mnoho 
výhod pri využívaní informačného systému 
PREMIER. Dôležitú úlohu hrá bezproblé-
mový a rýchly prevod zo súčasnej verzie, 
ktorý možno uskutočniť doslova „cez noc“ 
a úplne identické rozhranie programu, kto-
ré minimalizuje náklady migrácie.

Verzia X7 už ponúka automatický prevod 
databáz z verzie Smart na Enterprise.

Aké sú hlavné dôvody a výhody migrácie 
na túto verziu?

• Nárast databáze k limitnej veľkosti 2GB.
• Získať výhody verzie PREMIER Enterprise  
 - bezpečnosť, rýchlosť, stabilita.
• Vývoj niektorých nových funkcií bude už  
 len pre Enterprise.
• Otvorenosť tejto verzie k iný systémom 
 s využitím modulu API pre on-line   
 spojenie.

PREMIER ENTERPRISE − API
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HATEX
www.hatexcz.cz

V spolupráci s firmou Klaudis s.r.o. (www.
Klaudis.cz) vyvíja prepojenie s novo vzni-
kajúcim B2B systémom a mobilnými skla-
dovými terminálmi od firmy Depot (www.
depoto.cz), ktorá ponúka plnohodnotný, 
šikovný a moderné online skladový systém 
pre e-shopy. Riešenie s PREMIER API umož-
ňuje znížiť náklady, automatizovať celý 
proces a zvýšiť jeho rýchlosť.

A vlastného výstupu,  pričom na obrázku 
z Premiera (viď. vyššie) je vidieť vlastné 
zdrojové dáta:

{
 „Result“:“OK“, „CommandIn“:“KURS_
LIST“, „Data“:
 [ 
{
 „datum“:“2019-11-11“, „mena“:“USD“, 
„mnoz“:1, „kurs“:23.1030000000, „pred“:
true 
}, 
{ 
„datum“:“2019-11-11“, „mena“:“EUR“, 
„mnoz“:1, „kurs“:25.5100000000, „pred“:
true 
} 
] 
} 

• PROMEN: seznam povolených   
 premenných z PREMIERA 
• DOCUMENT: načítanie exportovaných  
 dokumentov v PREMIERI

PELA cz
www.pelacz.cz

Ponúka široký sortiment obkladov, dlažieb 
a kúpeľňového vybavenia od mnohých ove-
rených domácich a zahraničných výrobcov. 
Ponuka zahŕňa kompletné dodávky mate-
riálu TZB pre rodinné domy a rezidenčné 
stavby. V skladoch majú uskladnené všetky 
typy a druhy rozvodov pitnej a vykurovacej 
vody, odpadový systém a materiál na roz-
vody plynu.

V spolupráci s firmou CODEWARE (www.
Codeware.cz) rieši cez PREMIER API skla-
dové procesy, príjemky, výdajky. Napoje-
nie a komunikáciu s prenosnými terminál-
mi s operačným systémom embeded. Kedy 
napríklad skladník nasníme EAN, terminál 
nahlási, že ho nepozná a ponúkne prirade-
nie k zvolenému tovaru.

PRÍKLADY NASADENIA API

ThisOne
www.thisapp.cz

Firma ThisOne je certifikovaným partne-
rom spoločnosti Rosssum. Vlastné riešenie, 
ktoré nazvali This App, je prvou integráci-
ou aplikácie Rossum so systémom PREMI-
ER. To znamená, že končí doba prepisova-
nia faktúr do účtovného systému PREMIER 
a spolu s ThisOne môžete začať doklady 
vyčítavať.

Hlavným cieľom je ušetriť pomocou správ-
ne nastavených procesov čas, ktorý po-
tom môžete naplno venovať podnikaniu. 
Využívajú tie najmodernejšie postupy pri 
spracovaní, jeden z nich je automatické vy-
čítavanie dát z účtovných dokladov. Vďaka 
tomu eliminujeme chyby pri prepisovaní     
a šetríme čas, ktorý potom venujeme vám. 
Cez PREMIER API potom riešia samotné za-
pisovanie faktúr do účtovníctva cez auto-
matické vyčítavanie faktúr.
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EQUISERVIS
www.equiservis.cz

Firma Webmedia (www.webmedia.cz) 
ponúka svojim zákazníkom e-shopy a sys-
témy na mieru. Medzi ponúkané riešenia 
patrí aj PREMIER API, ktoré je nasadené       
u firmy Equiservis a vlastná integrácia rieši
napríklad objednávky, výdajky, darčekové 
poukazy a ďalšie.

Do budúcnosti sa pripravuje ďalšie rozší-
renie možností API tak, aby pokrylo naj-
častejšie využívané funkcie a požiadavky 
zákazníkov. O toto riešenie majú zákazníci 
záujem a v súčasnosti prebieha komuniká-
cia s niekoľkými ďalšími firmami zabezpe-
čujúcimi vývoj alebo priamo so zákazníkmi 
o možnostiach pripojenia k systému PRE-
MIER. Množstvo řriešení je už pripravených 
na nasadenie do ostrej prevádzky.

KOŇAŘÍK závěsová technika a.s.
www.konarik.cz

Pre firmu Koňařík pracujúcu so skladovým
systémom Loki WMS, vyvinula firma Grit
(www.cvv.cz) integráciu medzi systémom 
Loki a skladom systému PREMIER. Skladový 
softvér Loki WMS riadi, eviduje a vyhodno-
cuje skladové procesy a cez PREMIER API sa 
rieši synchronizácia sa skladom v systéme 
PREMIER.
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PREMIER vyťažuje faktúry s ROSSUM

• Užívateľsky prívetivé prostredie.
• On-line zaškolenie.
• Podrobný manuál v PDF a vo forme   
 videa.
• Hot-line podpora pre celú dobu   
 využívania služby.
• Možnosť procesnej konzultácie.

PREMIER ponúka automatizované spojenie 
s nástrojom ROSSUM App pre automatické 
vyťažovanie faktúr.
ROSSUM App je nástroj, ktorý s pomocou 
umelej inteligencie vyčíta údaje z faktúr, 
bez šablón a nastavovania, a prispieva 
tak významne k digitalizácii účtovníctva. 
Spoľahlivo ušetrí prepisovanie faktúr a po-
kladničných dokladov všetkým účtovníč-
kam.

• Rýchlejšie ako ručné zadávanie faktúr 
 a pokladničných dokladov.
• Vyčítanie faktúr bez nastavovania 
 (hneď od prvej faktúry).
• Znižovanie nákladov, rýchlejšie platby,  
 účtovný reporting.
• Mobilná aplikácia pre jednoduchšie   
 zasielanie faktúr, či pokladničných   
 dokladov.

Výhody This App

• Riešenie je navrhnuté priamo na   
 PREMIER Enterprise, vďaka ktorému   
 všetko beží on-line bez akéhokoľvek  
 časového omeškania.
• Aplikácia nemá žiadna technické   
 požiadavky nad rámec bežného   
 využívania PREMIER Enterprise.
• Počet prístupov pre užívateľa je   
 neobmedzený.

Dôležitou súčasťou služby je interaktívna 
aplikácia, kde si účtovníčky môžu vyťažené 
údaje rýchlo skontrolovať, a na rovnakom 
mieste doklad ihneď zaúčtovať. Celú apli-
káciu staviame okolo princípu, aby tento 
proces vôbec nezdržoval.

THIS APP - NÁSTROJ PRE SPOJENIE 
ROSSUM APP A PREMIER 

Pre jednoduché zapojenie ROSSUM App      
s programom PREMIER vytvorila spoloč-
nosť This one efektívny nástroj This APP.

Aplikácia This APP zaisťuje automatizova-
né napojenie na účtovný systém PREMIER 
a mapuje celý proces spracovania prvot-
ných dokladov od ich prijatia, vyčítania, 
kontroly, importu do účtovného systému  
a následnú archiváciu.

Základná funkcia This APP
    
• Nastavenie Rossum.ai na mieru.
• Prepojenie Rossum.ai a PREMIER   
 Enterprise.
• Správa dokumentov.
• Podpora pre elektronické workflow.

PREMIER VYŤAŽUJE FAKTÚRY S ROSSUM

www.ipremier.sk

DOTAZY A KONZULTACE
k vytěžování faktur:

This One s.r.o.
 

Ing. Marcela Lonková,
Gabriela Kreidlová

https://thisone.cz/kontakt/

https://thisone.cz/kontakt/
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PREMIER vyťažuje faktúry s ROSSUM

Spoločnosť This One, s.r.o., je prvou                    
v Českej republike, ktorá vďaka This 
App plnohodnotne využíva systém na 
vyčítania údajov z účtovných dokladov 
od spoločnosti Rossum s certifikovaným 
prepojením na PREMIER.

Na všechny tyto otázky vám odpoví: 

This One s.r.o.
 

Ing. Marcela Lonková, 
Gabriela Kreidlová

https://thisone.cz/kontakt/

Ako správne nastaviť postup spracovania 
účtovných dokladov?

Aké nástroje využiť, aby ste ušetrili čas    
a peniaze?

Co všetko okrem času vám tento postup  
a nástroje môžu priniesť?
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Pripravujeme PREMIER AIR X

Z technologického dôvodu sme boli nútení 
ukončiť vývoj aplikácie PREMIER AIR, ktorá 
bola vyvíjaná externým partnerom, a bola 
uvedená do prevádzky v roku 2017. Z tohto 
dôvodu bol ihneď zahájený vývoj vlastnej 
aplikácie pod označením PREMIER AIR X. 
Venujeme maximálne úsilie, aby sme moh-
li základnú verziu tejto aplikácie uviesť na 
trh v marci roku 2020.

Čo môžete očakávať od prvej verzie 
PREMIER AIR X?

• Vystavovanie a tlač faktúr, 
 a pokladničných dokladov.
• Podpora viac účtovných jednotiek.
• Riešenie eKASA pre mobilné zariadenia.
• Možnosť prepojenia a synchronizácie 
 s programom PREMIER (účtovné firmy).

PRIPRAVUJEME PREMIER AIR X

www.ipremier.sk
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Pripravujeme PREMIER AIR X 

PREMIER AIR X tu nebude len pre potreby 
tých najmenších firiem, pre účely eKASA,
alebo pre klientov účtovných spoločností. 
Našou víziou je vyvinúť aplikáciu dostup-
nú z akéhokoľvek mobilného zariadenia                    
s využitím pre firmy všetkých veľkostí, kto-
ré môžu oceniť tieto budúce výhody:

• Work-flow - možnosť schvaľovania   
 faktúr pomocou mobilného zariadenia,  
 bez licencie PREMIER.
• Prehľady - možnosť zobrazovať   
 manažerom v pohybe akékoľvek   
 výsledky spoločnosti.
• Náhľady externých partnerov - napr.  
 prístup na skladové zásoby dodávateľa 
 a vlastné doklady.

Ďalšie informácie k tejto aplikácii budú po-
stupne zverejnené na webe a budete včas 
informovaný o aktuálnom dianí.

www.ipremier.sk
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Zálohujte bezpečne - PREMIER Disk

• Zálohy sú uložné mimo lokálnu   
 hrozbu (povodne, krádež, šifrovacie viry,  
 nespoľahlivé záložné médiá).
• Oprávnení užívatelia môžu súboru   
 spravovať aj mimo PREMIER sytem.
• Dlhodobé uchovanie zálohy.
• Podpora pravidelného automatického  
 zálohovania na PREMIER Disk    
 (modernizácia úlohy E-agenta).

Svoje zálohy môžete následne spravovať 
v novom webovom rozhraní. Ovládanie je 
jednoduché a intuitívne. Stačí sa prihlásiť 
pomocou prihlasovacíh údajov a ihneď 
uvidíte uložené zálohy, ktoré je možné ke-
dykoľvek podľa potreby pomocou panela 
nástrojov stiahnuť, odstrániť, kopírovať, 
premenovať, či presunúť.

Klientom ponúkame tri rôzne mesačné dá-
tové balíčky podľa veľkosti záloh. Objed-
nať službu PREMIER DISK je možné priamo 
na našich stránkach:
https://www.premier.cz/cs/premier_disk.

Strata dát je vážny problém, zvlásť keď sa 
jedná o firmené dáta. Môže byť spôsobe-
ná chybami v elektrorozvodnej sieti, zlyha-
ním počítača, ale aj škodlivým softwarom.              
A tieto dôvody ruka v ruke s nespoľahlivým, 
nedostatočným alebo vôbec žiadnym zálo-
hovaním potom vedú k situácii, kedy kli-
ent príde nenahraditeľne o firemné dáta,
niekedy aj o mnohoročnú prácu. A pritom 
niekedy stačí málo, spoľahlivo a pravideľne 
zálohovať.

Preto ponúkame našim klientom službu 
PREMIER DISK, ktorá vám pomôže spoľahli-
vo zálohovať a uchovávať bezpečne zálohy. 
  
BEZPEČNÉ ZÁLOHOVANIE 
NA DATOVÉ CENTRUM PREMIER

Ochráňte pred stratou pre vašu firmu             
to najcenejšie - firemné dáta v programe
PREMIER. Ich strata môže celkom ochromiť 
chod vašej spoločnosti. Zálohovanie so služ-
bou PREMIER DISK je najefektívnejší spôsob 
ako dáta kvalitne a bezpečne zálohovať       
a mať záruku ich jednoduchej obnovy. 

Čo získate službou PREMIER DISK?

Priamo v programe PREMIER môžete zálo-
hovať dáta na vzdialenom záložnom serve-
ri bez výpadku v prevádzke. Tieto servery 
sú vo vlastníctve a starostlivosti našej spo-
ločnosti PREMIER system, a. s.   

 Výhody PREMIER DISK

• Prísnejšie plnenie podmienok GDPR.
• Šifrovaná záloha pomocou RSA 4096 bit.

Ako to funguje?

PREMIER DISK automaticky pošle zálohu 
na zabezpečený SFTP (SSH) server. Samot-
né zaslanie dát na náš bezpečný server je 
šifrované RSA 4096 bit. kľúčom. Celý pre-
nos z Vášho PC je tak zabezpečený. Súbory 
sú uložené na špeciálnych diskoch v dáto-
vom centre. Záloha je uložená bezpečne    
a PRÍSTUPNÁ ODKIAĽKOĽVEK.

Správu úložiska a jednotlivých záloh má 
užívateľ prístupné odkiaľkoľvek, prostred-
níctvom webového správcu má k nim prá-
va podľa nastavenia.

ZÁLOHUJTE BEZPEČNE - PREMIER DISK

www.ipremier.sk
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Čo ste v PREMIERI neobjavili
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Viac o nalepovacích poznámkach sa dočí-
tate v našom manuáli.

PROGRAM MÔŽE UPOZORNIŤ PRI 
VYSTAVOVANÍ FAKTÚRY, ŽE ODBE-
RATEĽ MÁ FAKTÚRY PO SPLATNOSTI

Program umožňuje pri vystavovaní fak-
túry a po zadaní odberateľa upozorniť 
užívateľa, že tento odberateľ má faktú-
ry po splatnosti. Táto funkcia sa aktivuje  
v „Správca - Predvoľby Globálne - Odbera-
telia - Automatické hlášky“ - voľbou „Fak-
túra po splatnosti“, taktiež aj v Predvoľ-
bách užívateľských. 

Potom sa pri vystavení faktúry vydanej po 
zadaní odberateľa objaví táto hláška - viď 
obr.

Voľbou „ÁNO“ sa otvorí okno s informáci-
ou o odberateľovi, kde sú vidieť pohľadáv-
ky so stavom úhrady a červenou farbou sú 
označené faktúry po termíne splatnosti.

na malú ikonku v ľavej spodnej časti po-
známky sa otvorí ďalšie okno, kde je mož-
né vybrať ďalších užívateľov, ktorí poznám-
ku uvidia. Táto nalepovacia poznámka sa 
dá tiež zadať ako úloha a potom označení 
užívatelia nielenže poznámku - úlohu uvi-
dia, ale dokonca ich program na toto upo-
zorní.

NALEPOVACIE POZNÁMKY

Pravé tlačítko myši na základnej obrazovke 
programu otvorí ponuku funkcií, kde prvá 
voľba je „Nalepovacia poznámka“. Touto 
voľbou sa vytvorí poznámka, do ktorej sa 
dá zapisovať ľubovoľný text, pričom po-
známku je možné ľubovoľne roztiahnuť 
do šírky aj výšky. Nalepovacie poznám-
ky je možné vkladať aj na doklady, kartu 
partnera a pod.. Poznámka je viditeľná len 
tomu, kto je vytvoril, viacmenej kliknutím 
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vlastný text a v Horná klávesa sa nastavuje 
požadovaná klávesová skratka.
Prípadne je možné tiež nastaviť farebné 
zvýraznenie, a či sa má klávesová skrat-
ka zobrazovať vo všetkých účtovných jed-
notkách.
Úprava skratiek sa vykonáva tlačítkom 
Usporiadať, kde sa najprv pomocou zaškr-
távacieho pola vyberie skratka, ktorá sa 
má upraviť, a potom sa tlačítkom Upraviť 
zmenia potrebné údaje (farba, klávesová 
skratka).

ZÁKAZ ZMENY ČÍSLA BANKOVÉHO 
ÚČTU

Táto funkcia spočíva v tom, že je zabránené 
niektorým užívateľom meniť číslo účtu na 
karte partnera alebo v prijatej faktúre. 
Funkcia sa aktivuje každému užívateľovi       
v „Správca - Predvoľby Ombedzujúce - Do-
dávatelia - Zákaz pridávania alebo zmeny 
údaju: bankový účet partnera (na karte 

OBĽÚBENÉ KLÁVESY

Ku klávesovým skratkám, ktoré sú pevne 
dané naprieč programom (napr. F3 Nová, 
F4 Zmeniť), je možné si pridať užívateľské 
skratky. Týmito je možné spúšťať ako mo-
duly/dokladové rady programu, tak aj 
prehľady. Nastavenie sa vykonáva v hornej 
lište tlačítkom „hviezdičky“, potom Pridať 
k obľúbeným. V rozbaľovacom menu Mo-
dul/Dokl. rada sa vyberá, čo sa má spus-
tiť, v Zobrazovaný popis je možné vyplniť 

aj v prijatých faktúrach)“. Samozrejme je            
v prístupových právach nutné súčasne na-
staviť zákaz prístupu tohto užívateľa do 
obmedzujúcich predvolieb.
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VIAC ÚČTOVNÝCH JEDNOTIEK 
V ZÁLOŽKÁCH

Doteraz bolo možné spustiť ďalšiu účtovnú 
jednotku pomocou pravého tlačítka myši 
na tlačítku „plus“ vedľa záložky. Teraz je 
možné spustiť ďalšiu jednotku tlačítkom 
vedľa názvu účtovnej jednotky dolu u ak-
tuálne spusteného účtovného roka.

Tiež v okne Výber účtovnej jednotky pri-
budlo tlačítko pre spustenie účtovnej jed-
notky v novej záložke.

žiek do objednávky sa vykonáva tlačítkom 
OK alebo klávesou F2.

HROMADNÉ ZADÁVANIE 
SKLADOVÝCH KARIET 
DO POLOŽIEK OBJEDNÁVKY

Výrazným zjednodušením zadávania jed-
notlivých položiek objednávky je použitie 
tlačítka Hromadné zadávanie pod zozna-
mom položiek. Je možné voliť spôsob 
zobrazenia zoznamu skladových kariet                     
a potom v zozname zadávať/meniť údaje 
v žltých označeným stĺpcoch. Pohybovať sa 
dá v zozname tak isto ako v Exceli (zadáte 
hodnotu a stlačíte Enter). Uloženie polo-
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