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Vyťažujte faktúry priamo 
vo vašom informačnom 
systéme PREMIER!

PREMIER AI 
(Nový produkt od 1.  1.  2022)

Rýchla cesta dokladov z e-mailu 
priamo na zaúčtovanie 
do systému PREMIER.
Všetko len na pár kliknutí.

• Nemusíte hľadať externé riešenie, PREMIER 
prichádza s vlastným produktom (ako jediný 
na trhu).

• Spracujte faktúry a ďalšie doklady ľahko, 
rýchlo a bez chýb.

• Šetrite svoj čas, zbavte sa papierov 
 a nechajte pracovať PREMIER za vás!

Čo dokáže?

• Vyťažovať faktúry a ďalšie doklady 
 (pdf, obrázky, skeny (OCR)).
• Rozpoznať údaje faktúry. S pomocou histórie 

a previazaných dokladov navrhnúť vyťaženie 
položiek vrátane úč. predpisov, strediska, 
zákazky atď.

• Spoľahlivo zaúčtovať faktúry a zaradiť ich 
 do elektronického archívu.
 
... a mnoho ďalšieho v kapitole PREMIER AI 
aj v novej verzii programu X8.
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ÚVOD

Vážení užívatelia,

po roku opäť prichádzame s novou verziou PREMIER 

X8, ktorá predovšetkým reflektuje aktuálne trendy

smerujúce k maximálnej digitalizácii, automatizácii 

procesov a bezpapierovému spracovaniu dát.

Verzia PREMIER X8 ponúka 

celý rad noviniek predovšet-

kým pre efektívnejšiu prácu 

účtovníkov. Napríklad auto-

matické rozúčtovanie dokla-

du podľa časového rozlíše-

nia, hromadné spracovanie 

daňových dokladov k plat-

be, automatický prenos dát  

z banky do účtovného pro-

gramu, nové mzdové položky 

a mnoho ďalších.

S novou verziou X8 uvádzame na trh novú integráciu 

s CRM systémom Raynet, ktorú sme vytvorili v spolu-

práci so spoločnosťou SCOVECO. Zdokonalili sme ko-

munikáciu s e-shopom Shoptet a pochopiteľne nová 

verzia X8 reaguje na aktuálnu legislatívu.

Novú verziu sme progresívne označili PREMIER X8,  

pretože predstavuje výrazný skok vo vývoji prekvape-

ním, ktoré pre vás naši vývojári pripravili v podobe úpl-

ne nového jedinečného produktu.

Nový produkt PREMIER AI

Ako jediný informačný systém prichádzame s vlastným 

riešením PREMIER AI na vyťažovanie nielen účtovných 

dokladov. PREMIER AI vám umožní rýchlu cestu doku-

mentov z e-mailu priamo na zaúčtovanie, a to všetko 

na pár kliknutí. Automaticky vloží faktúru z e-mailu či  

úložiska, rozpozná jej údaje a zaúčtuje do PREMIERA, 

to všetko rýchlo, ľahko a bez chýb. Eliminácia ľud-

ských chýb, preklepov, úspora času aj energie je tu 

enormná.

Program PREMIER je prvým 

informačným systémom na 

trhu, ktorý má tieto funkcie 

integrované priamo v sys-

téme, čo je pre nadväznosť 

dokumentov a celkovú kom-

paktnosť zásadná výhoda. 

Nielen toto spojenie prináša 

celý rad ďalších výhod a kom-

fortných funkcií, ktoré bude-

te môcť využívať. PREMIER AI 

používa tie najvyspelejšie technológie vrátane veľmi 

kvalitného OCR na prevod obrázkov/skenov na texty.

Sme si istí, že PREMIER AI bude hrať nepostrádateľ-

nú úlohu v práci s informačným systémom PREMIER  

u každej spoločnosti, a to nielen u účtovných spoloč-

ností a väčších firiem, ale aj u tých najmenších zákaz-

níkov.

Viac o tomto produkte a ďalších novinkách sa dozvie-

te ďalej v tomto Journale č. 27. Spoločnosť PREMIER 

system, a.s., vám praje veľa šťastia, zdravia, aby sa 

vám celý rok 2022 v podnikaní darilo, a na záver by 

som rád poďakoval za vašu priazeň a prejavenú dôve-

ru v náš systém.

Boleslav Buzek

riaditeľ spoločnosti
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ČO PONÚKA BALÍČEK 
PODPORY „UPGRADE 2022“?

Používatelia získavajú prístup k stiahnutiu novej verzie 
PREMIER system X8, ktorá ponúka technické a legis-
latívne zmeny pre rok 2022. Akcia „UPGRADE 2022“ 
ponúka možnosť stiahnuť si novú verziu, ktorá zahŕňa 
technické a legislatívne zmeny platné k príslušnému 
obdobiu. Klient obstaraním upgrade získava:

• nárok na aktualizáciu tejto verzie po dobu jedného 
roka s možnosťou sťahovať z internetu všetky aktu-
alizácie reagujúce na novinky v platnej legislatíve 

 a technologické a funkčné zdokonalenia programu,
• celoročný hotline a e-mail podporu,
• celoročnú on-line podporu (TeamViewer),
• nárok na zachovanie vernostnej zľavy 
 (pre užívateľov s maximálnou vernostnou zľavou),
• nárok na zvýšenie vernostnej zľavy na upgrade
 v ďalšom roku.
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UPGRADE 2022

Upgrade 2022

Rok 
užívania 

Čiastka pre výpočet 
upgrade

Zľava

1. rok
22 % z predajnej 
ceny programu

bez 
zľavy

2. rok
22 % z predajnej 
ceny programu

12 %

3. rok
22 % z predajnej 
ceny programu

24 %

4. rok
22 % z predajnej 
ceny programu

36 %

5. rok
22 % z predajnej 
ceny programu

42 %

ďalšie roky 
22 % z predajnej 
ceny programu 

42 %

CENOVÉ PODMIENKY 
„UPGRADE 2022“

Každý aktualizačný poplatok je kalkulovaný vo výš-
ke 22% z celkovej predajnej ceny programu, vrátane 
ceny za rozšírenie ďalších licencií či modulov. V kaž-
dom nasledujúcom roku získava nadobúdateľ nárok 
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 ponuky upgrade, 
stráca nadobúdateľ nárok na všetky získané vernostné 
zľavy!

Vyššie uvedené ustanovenie sa netýka zmluvných 
partnerov, u ktorých je pravidelný upgrade priamo 
stanovený v licenčnej zmluve ako povinnosť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Spoločne s novou verziou obdržia klienti zálohovú 
faktúru, zmluvní partneri obdržia finálnu faktúru so
splatnosťou 14 dní. Ihneď po zaplatení zálohovej fak-
túry bude všetkým klientom zaslaná finálna faktúra
– daňový doklad.
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Inštalácia novej verzie prebieha prostredníctvom novej ponuky „UPGRADE na verziu X8“. Pokiaľ sa vám táto po-
nuka nezobrazuje, je nutné najskôr vykonať štandardnú aktualizáciu PREMIER update! (nachádza sa v rovnakom 
menu). Po tejto aktualizácii už bude ponuka „UPGRADE na verziu X8“ dostupná (Aktualizácia PREMIER update 
teraz prebieha úplne automaticky, jednoduchým kliknutím na funkciu Aktualizácia, bez nutnosti potvrdzovania 
ďalších krokov).

INŠTALÁCIA 
Z HLAVNÉHO 
MENU

Kliknite na ponuku „UPGRADE 
na verziu X8“ a potvrďte nasle-
dujúcu ponuku „Aktualizácia“. 
Všetko už prebehne úplne au-
tomaticky. Ešte pred ponukou 
sa objaví upozornenie, že sa už 
jedná o novú verziu, teda bude 
potrebný nový registračný kód.

Ak máte sieťovú aplikáciu, in-
štaláciu je možné vykonať z kto-
rejkoľvek stanice. Odporúča sa 
však priamo na serveri. Ukončite 
prácu v systéme. Ak máte sieťovú 
aplikáciu, presvedčte sa v modu-
le „Interné oznámenie“, že nie je 
nikto aktívny v programe, teda 
nie je prihlásený a v programe 
nepracuje. Toto je tiež možné zis-
tiť v module Správca – Prihlásení 
užívatelia.

Ak sú všetci používatelia odhlá-
sení, je možné pristúpiť k sa-
motnej aktualizácii. Vľavo hore  
v hornom menu „Štart“ sa zo-
brazí nová ponuka „UPGRADE 
na verziu X8“.

Journal 27
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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 verzie 
X3), inštalátor automaticky rozpozná, že na 
tomto počítači sa PREMIER nachádza, a po-
núkne vám tak jednoduchší variant inštalá-
cie novej verzie. Pri tomto výbere a potvr-
dení sa už spustí inštalácia novej verzie X8 
a všetko sa automaticky aktualizuje.

Pokiaľ sa počas roka menil server či počítač, 
na ktorom bola staršia verzia inštalovaná, 

inštaláciu je možné tiež spustiť prostredníctvom 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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REGISTRÁCIA VERZIE X8

Registrácia verzie X8

REGISTRÁCIA VERZIE X8

Registrácia verzie X8 sa po novom vykonáva plne 
automaticky. Po vykonaní upgrade na verziu X8 
dôjde k automatickému načítaniu nového regis-
tračného kódu z licenčného servera. Už sa nezobra-
zí dialóg pre registráciu, iba sa spustí zaregistrovaný 
program. Overiť si vykonanú registráciu môžete na 
spustenom programe horná lišta „Pomôcky - O apliká-
cii PREMIER system/Registrácia licencií“, kde je  možné 
vidieť, že je program registrovaný.

Pokiaľ automatické načítanie kódu nebude úspešné, 
program vás po prvom spustení vyzve na zadanie 
kódu klasickým spôsobom.

Kód teda načítate do systému pomocou tlačidla „Na-
čítať z licenčného servera“.

Pokiaľ voľba nebude aktívna, je nutné zadať kód ruč-
ne (nutné dodržať jeho 4 číselný formát). Kód je vytla-
čený na faktúre/zálohovom liste za upgrade.

Pri registrácii si môžete skontrolovať/aktualizovať svoje 
kontaktné údaje, ktoré sú povinné. Vyplnený kontakt-
ný e-mail slúži na komunikáciu z našej strany (faktúry, 
kódy...). Zmeniť komunikačný e-mail je možné opäť 
iba pri registrácii programu.
 

V prípade problémov s registráciou či následnou 
preregistráciou licencie sa prosím obráťte na e-mail:  

podpora@ipremier.sk 
alebo na tel: +421 (0)34/ 225 10 14.

PREREGISTRÁCIA

Prvý kód k novej verzii je vždy časovo obmedzený. Po 
úhrade aktualizačného poplatku dôjde k automatické-
mu načítaniu predĺženého registračného kódu.

Pokiaľ nedôjde k automatickej preregistrácii včas, za-
čne vás systém pred koncom platnosti registračného 
kódu na vypršanie platnosti kódu upozorňovať.

Dôvody, prečo nedošlo k automatickej preregistrácii:

• nemáte doteraz uhradený aktualizačný poplatok, 
• nefunguje vám automatické načítanie kódu a bude 

nutné ho zadať ručne.

Ručne preregistráciu vykonáte na spustenom progra-
me cez hornú lištu „Pomôcky - O aplikácii PREMIER 
system/Registrácia licencií“ - „Registrácia licencie“ - 
„Chcete program preregistrovať“ - „Áno“.
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Jednoducho, rýchlo
a na pár kliknutí.
Z e-mailovej schránky/disku 
až do informačného systému.

PREMIER AI je inteligentné riešenie pre informačný 
systém PREMIER, ktoré uľahčuje prácu účtovnému od-
deleniu, zbavuje ich ručného prepisovania dát z účtov-
ných dokladov a vytvára prehľadný elektronický archív. 
S pomocou umelej inteligencie automatizuje spracova-
nie dokladov. Vyťažuje doklady s vysokou presnosťou, 
rýchlo, bezpečne a eliminuje vznik chýb na minimum.

Unikátny je predovšetkým fakt, že nejde o riešenie tre-
tej strany. PREMIER AI je riešenie spoločnosti PREMIER 
systém, a.s., a je integrálnou súčasťou informačného 
systému PREMIER, čo prináša bezkonkurenčné výhody 
v kompaktnosti a previazanosti s dokladmi v informač-
nom systéme. V tomto ohľade sme jediný informačný 
systém s vlastným riešením na vyťažovanie dokladov 
na trhu.

PREMIER AI môžete prevádzkovať ako na vlastnom 
serveri, tak na vzdialenej ploche v spojení so službou 
PREMIER Outsourcing.

PREMIER AI – NÁSTROJ
NA KVALITNÉ VYŤAŽOVANIE
DOKLADOV

Načítanie faktúry do systému vyťažovania

PREMIER AI ponúka viac možností. Predovšetkým je 
potrebné vyzdvihnúť jedinečné hromadné skopírova-
nie e-mailov, vrátane podpory pre viac príloh príloh 
v jednom e-maile. Automaticky rozpozná typ doku-
mentu (faktúra, objednávka, zálohový list).

• Automaticky cez e-mailovú adresu vyhradenú 
 pre príjem.
• Hromadným kopírovaním e-mailov či súborov 
 z úložiska.
• Priamym skenovaním a tiež presunom Drag and 

Drop.
• Prijíma faktúry a dokumenty v PDF, JPG, PNG. 
• Pripravujeme spárovanie s mobilným fotoaparátom 

a vlastné externé úložisko.
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SPRACOVANIE FAKTÚRY

Rýchlo a spoľahlivo

Program v zlomku sekundy automaticky rozpozná 
charakter dokumentov alebo e-mailových príloh (fak-
túra, objednávka, zálohový list, upomienka).

Automaticky 100% rozpozná kľúčové údaje faktúry, 
ponúkne na zaúčtovanie a na automatické archivova-
nie prílohy s väzbou na faktúru.

Inteligentne využije históriu faktúry na automatické 
zaúčtovanie položky vrátane účtovacieho predpisu, 
textu, rekapitulácie DPH a ďalších údajov.
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Pohodlné zaúčtovanie dokladov bez použitia klávesnice. Samotný zápis a zaúčtovanie vo väčšine 
prípadov nevyžadujú ani vstup z klávesnice, úspora času a eliminácia chýb je enormná.

Tučne sú označené dokumenty, 
ktoré boli rozpoznané ako faktúry.

Detekcia duplicitnej faktúry.

Detekcia existencie 
podobnej faktúry v histórii.

Vyťažené údaje faktúry.
AI vygeneruje QR v prípade, 

že nie je na faktúre zobrazený.
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Ďalšie užitočné funkcie 
pri spracovaní faktúry

• Dokáže vytvoriť QR kód pre rýchlu platbu podľa 
načítaných údajov, pokiaľ nie je na faktúre.

• Stráži existenciu partnera a duplicitu faktúry!
• Zobrazí históriu podobnej faktúry ako pomôcku 

pre automatické zaúčtovanie.

• Vyčíta tiež grafické prílohy, pokiaľ sú súčasťou
e-mailu (zmluvy, certifikáty a pod.).

• Ponúkne zálohové platby na vypárovanie, otvorené 
objednávky, priradenie stredísk atď.

• Nie je potrebné inštalovať špeciálnu aplikáciu. Iba 
PREMIER – Update.

Pri účtovaní sa sken faktúry komfortne zobrazuje na pravej strane 
pre ľahšie účtovanie.

UNIKÁTNA VÝHODA 
VLASTNÉHO RIEŠENIA 
K INFORMAČNÉMU SYSTÉMU

PREMIER AI je integrálnou súčasťou informačného 
systému PREMIER, čo ponúka bezkonkurenčné mož-
nosti pre komfortné zaúčtovanie s využitím histórie 
a náväzných dokladov na párovanie – zálohy, objed-

návky, príjemky ad. Nejedná sa o riešenie tretej strany      
a ďalší vývoj aplikácie je úplne v našich rukách.

• Využíva históriu v programe PREMIER pre 
kompletné automatické zaúčtovanie položiek 
faktúry.

• Automatické vyhľadanie partnera podľa IČO.
• Ponúka párovanie s existujúcimi dokladmi 
 v systéme PREMIER. 

Journal 27
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PREMIER AI –
NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Kedy bude PREMIER AI k dispozícii?
Aplikácia bude dostupná od 1. 1. 2022. Teraz prebie-
ha náročné testovanie a pripravujeme výukové videá 
pre pohodlné zoznámenie sa s riešením PREMIER AI           
a všetkou podporou.

Aká bude cena PREMIER AI?
Ide o platenú aplikáciu. Súčasťou každej verzie bude 
dostupná trial verzia, kde bude mať každý užívateľ 
možnosť spracovať určený počet faktúr.
V ponuke budú mesačné paušály a balíčky služieb, 
ktoré zverejníme 1. 1. 2022. V konkurenčnom po-
rovnaní ponúkneme veľmi výhodné ceny, ktoré budú 
znamenať skutočnú úsporu nákladov.

Čo na to potrebujem?
PREMIER AI bude určený pre obe verzie PREMIER 
Smart a PREMIER Enterprise. Nadštandardné funkcie 
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pre hromadné vkladanie faktúr, automatické načíta-
nie z e-mailu či z úložiska budú dostupné iba vo verzii 
PREMIER Enterprise. Viac od 1. 1. 2022.

MODERNIZÁCIA 
VKLADANIA DOKUMENTOV

Súčasťou PREMIER AI budú aj nové možnosti pripá-
jania dokumentov naprieč programom bez nutnosti 
otvárať väzby:

• Možnosť vkladať e-maily s rozpadom na e-mail 
 a prílohy a voľbou uloženia vybranej prílohy.

• Jednoduché kopírovanie konkrétnej prílohy 
 na vybrané miesto v PREMIERI.
• Možnosť skopírovať viac dokumentov 
 zo zložky/úložiska.
• Modernejšia správa dokumentov.
• Nová možnosť vkladania pomocou mobilného 

telefónu a priame skenovanie.
• Dokumenty bude možné ukladať a archivovať 
 na PREMIER DISK alebo do databázy SQL server 

(PS ENTERPRISE).

Ďalšie informácie tiež na PREMIER-AI.

https://premier-ai.cz/ai-import/
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NOVINKY VERZIE X8

Automatické 
rozúčtovanie 
nákladov 
budúcich období

Nielen pre potreby účtovných 
firiem prináša verzia X8 no-
vinku v rozúčtovaní nákladov 
budúcich období. Ak chce 
spoločnosť pre väčšiu pres-
nosť výsledku hospodárenia 
sledovať náklady budúcich 
období mesačne, možno ľah-
ko priamo z prijatej faktúry 
vykonať automatické rozúč-
tovanie nákladov na jednot-
livé mesiace. Rozúčtovanie 
sa potom vykoná spoločne 
do požadovaného radu inter-
ných dokladov. 

Pre správnu funkčnosť je po-
trebné len dodržať správne 
nastavenie účtov. Faktúra sa 
následne do programu na-
vedie dvoma riadkami, kedy 
prvý bude obsahovať nákla-
dy ihneď uplatnené a druhý 
následne náklady budúcich 
období, ktoré sa budú roz-
púšťať.

12

Novinky verzie X8



Po uložení faktúry program automaticky detekuje, že 
sa jedná o náklady budúcich období a ponúkne dialóg, 
v ktorom je možné následné rozpustenie do jednotli-
vých mesiacov prispôsobiť podľa potreby užívateľa.

Nastaviť tu je možné cieľový dokladový rad, spôsob 
číslovania a zaúčtovania. Jednotlivým zápisom mož-
no priradiť aj strediská, zákazku či doplnkovú analýzu. 
Samozrejmá je možnosť zmeny popisu a poznámky.

13

V ďalšom kroku program ponúkne spôsob rozúčtova-
nia a po potvrdení vytvorí do interného dokladového 
radu jednotlivé zápisy do vybraného obdobia. Zápisy 
budú s faktúrami prepojené väzbou. Program rešpek-
tuje všetky prístupové práva.

Celý postup je podrobne popísaný tu.
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https://manual.ipremier.sk/pages/viewpage.action?pageId=73957812


ODBERATELIA

Hromadná tvorba daňových dokladov 
k platbe zo zaplatených záloh

PREMIER teraz umožňuje hromadne tvoriť daňové 
doklady k platbe zo zaplatených záloh. Predtým bolo 
nutné tvoriť doklady k platbe jednotlivo, čo mohlo byť 
vo väčšom objeme časovo náročné, avšak pre uľah-
čenie práce je teraz k dispozícii nová funkcia. Funk-
cia bola doplnená do modulu „Faktúry, pohľadávky“       
a je na využitie pri tvorbe novej faktúry v požadovanej 
dokladovej rade. Po povolení hromadnej fakturácie je 
užívateľovi umožnené vybrať si zo zaplatených záloh 
za požadované obdobie a k nim nechať hromadne vy-
tvoriť doklady k prijatej platbe.

Vďaka unigridu je možné v zozname ľahko filtrovať
podľa požadovaných kritérií. Dátum uskutočnenia na 
daňových dokladoch k platbe je možné predvyplniť 
hromadne alebo podľa skutočného dátumu prijatia 
jednotlivých platieb. Po vytvorení dokladov ich PRE-
MIER ponúkne na tlač/export/rozoslanie. 

Podrobnejší popis nájdete v manuále.
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MZDY

V roku 2021 bolo opäť schválených veľa 
legislatívnych zmien ohľadom evidencie 
a spracovanie miezd. Už od 1. 1. 2021 
bolo potrebné evidovať u zamestnanca 
tzv. IČPV (Identifikačné číslo právneho
vzťahu), ktoré je potrebné pre komuni-
káciu so Sociálnou poisťovňou. Zoznam 
IČPV je možné exportovať na stránke 
SP a následne naimportovať do progra-
mu. 



Od 1. 3. 2021 vznikla nová alter-
natíva, kedy je možné vybranému 
zamestnancovi po jeho voľbe po-
skytnúť účelovo viazaný finančný
príspevok na stravovanie podľa  
§ 152 ods. 7, § 252 ZP. Vybrať si 
medzi gastrolístkom a finančným
príspevkom je individuálne rozhod-
nutie zamestnanca, to znamená, že 
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za zamestnanca nemôže rozhod-
núť zamestnávateľ ani zástupco-
via zamestnancov. Zamestnanec 
je viazaný svojím výberom počas 
12 mesiacov odo dňa, ku ktoré-
mu sa výber viaže. Zamestnáva-
teľ je povinný výber zamestnanca  
rešpektovať a zároveň má za-
mestnávateľ právo trvať na do-
držaní doby viazanosti. Zamest-
nanec počas doby 12 mesiacov 
nemôže svoj výber meniť.
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Od 19. 5. 2021 pribudli dva nové typy pre-
rušenia v RLFO:
12 - prerušenie od 91. dňa osobného a ce-
lodenného ošetrovania fyzickej osoby uve-
denej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode 
zákona v znení neskorších predpisov do 
skončenia tohto ošetrovania. (Upozornenie: 
Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za ob-
dobie od 1. apríla 2021).
13 - prerušenie odo dňa nasledujúceho po 
uplynutí predĺženého podporného obdobia 
na čerpanie nemocenského, v prípadoch 
kedy podporné obdobie uplynulo počas tr-
vania krízovej situácie, resp. v lehote šiestich 
mesiacov od jej skončenia podľa § 293fec 
zákona o sociálnom poistení v znení zákona 
č. 130/2021 Z. z. 

(Upozornenie: Tento dôvod prerušenia uvádzať iba za obdobia od 1. mája 2021, ak uplynulo predĺžené podporné 
obdobie a dočasná práceneschopnosť trvá.) Pre dlhodobú OČR bola vytvorená mzdová položka 606, ktorá sleduje 
obdobie 90 dní trvania.

Od  1. 8. 2021 bola schválená ďalšia legislatívna novinka, ktorá spočíva v tom, že rodičia, ktorí vyživujú dieťa vo veku 
od 6 do 15 rokov (druhé vekové pásmo), sa môžu rozhodnúť, či si uplatnia daňový bonus vo výške 39, 47 alebo si 
uplatnia tzv. obed zadarmo, kedy ide o dotáciu na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách (dotácia 
na 1 deň vo výške cca. 1,30 €, na mesiac s 20 pracovnými dňami cca. 26 €). Obe zvýhodnenia si uplatniť nemožno. 
Nastavenie výberu je možné v Nastavení zamestnanca v Daňových údajoch na Karte dieťaťa.



Od 16. 12. 2021 je povinnosť 
uvádzať na RLFO povinný atri-
bút „Typ právneho vzťahu“, 
ktorý sa uvádza u zamestnanca 
s nárokom na pravidelný príjem        
(typ zamestnanca 1 -  ZEC). 

Typ právneho vzťahu môže mať 
4 hodnoty:
1.  Štátnozamestnanecký pomer
2.  Pracovný pomer
3.  Zmluva o profesionálnom   

vykonávaní športu
4.  Iný právny vzťah

Program automaticky predvy-
plní najčastejší používaný typ,  
a to „Pracovný pomer“. V prí-
pade zmeny na iný typ, ten je 
potrebný vykonať v Nastavení 
zamestnanca cez Osobné údaje 
a Nastavenie pre ISPV.
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Sumarizácia skupiny partnerov 
v prehľade predajov

Do prehľadu predajov bola doplnená funkcia pre su-
marizáciu skupiny partnerov podľa užívateľom zvo-
leného kritéria. Funkcia je dostupná iba vtedy, ak sa 
prehľad radí podľa „Odberateľov“. Sumarizáciu je 
nutné upresniť a pomenovať. Kritériom pre suma-
rizáciu môžu byť štítky alebo identifikátory vrátane
kombinácií prípadne aj negácií. V samotnom prehľade 

SKLAD

Výdajka

Po novom je tiež možné vy-
tvoriť výdajku (obdobne ako 
príjemku) načítaním súboru vo 
formáte XLS.

sa potom táto skupina zobrazí pod užívateľským po-
menovaním medzi ostatnými, a to vrátane možnosti 
detailného interaktívneho vnorenia.

Funkciu je možné využiť napr. pokiaľ chceme sledovať 
kľúčových odberateľov, ale ostatných nie. Tí ostatní sa 
zobrazia všetci ako jedna sumarizovaná položka. Ale-
bo pokiaľ chcete sledovať všetky objednávky z e-sho-
pu, ale ostatné nie. Je nutné vždy správne definovať  
a priradiť štítky alebo identifikátory partnerom.



WORK-FLOW

V priebehu roka bola do programu doplnená funkcia, 
ktorá výrazne uľahčila schvaľovateľovi schvaľovanie 
dokladov vo Work-flow. Priamo na hlavnej obrazov-
ke programu je k dispozícii voľba „Hromadné schvá-
lenie“. Táto voľba umožňuje jednoducho schvaľovať 
viac dokladov súčasne. Voľba zobrazí schvaľovateľovi 

všetky aktuálne doklady na schválenie vrátane po-
známky, popisu a odkazu/komentára od zadávateľa 
dokladu. Hromadné schválenie dokladov sa vyko-
ná označením vybraných dokladov v prvom stĺpci  
a následne potvrdením voľbou „OK“. K dispozícii 
je aj detail dokladu pomocou voľby „...“. Aj priamo                 
v detaile dokladu je možné vykonať schválenie či prí-
padne vrátenie dokladu.
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DAŇOVÁ EVIDENCIA

Doklady trvalého účtovania

V prvej polovici roka bola modernizovaná „Daňová 
evidencia“, ktorá teraz obdobne ako v „Podvojnom 
účtovníctve“ ponúka modul „Doklady trvalého účto-
vania“. Modul umožňuje automatické obstaranie/za-
účtovanie periodických (opakujúcich) sa účtovných 

prípadov, čo môžu byť interné predpisy (predpis lí-
zingu, platby nájomného), tvorba vydaných faktúr 
(pravidelné sumy, nájomné) či naopak pravidelné 
prijaté faktúry (nájomné, ostatné záväzky). Modul 
má iba evidenčný charakter, tzn., že nevstupuje do 
účtovníctva. Iba doklady, vytvárajúce sa na základe 
uložených návrhov vstupujú do účtovníctva.
Doklady trvalého účtovania sú podrobne popísané     
v manuále.
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Vo verzii PREMIER Enterprise X7.1 sme vám po-
núkli prvú verziu doplnku Shoptet pre on-line 
komunikáciu s e-shopom prevádzkovaným na 
Shoptete. Doplnok je stále k dispozícii priamo na 
webe spoločnosti Shoptet.

Počas tohto roku sme túto komunikáciu výrazne mo-
dernizovali a vo verzii X8 vám ponúkame celý rad no-
viniek pre komfortnejšiu komunikáciu.

Čo je nové?

• Doplnok teraz umožňuje prepojenie viacerých 
 e-shopov s PREMIEROM súčasne do rôznych skladov.
• Sťahovanie bolo pôvodne obmedzené na 100 

objednávok v jednom kroku. Teraz je počet stiah-
nutých objednávok neobmedzený. Rovnako tak 
import vydaných faktúr je bez obmedzenia.

• Novo je možné importovať aj cudzie meny, a to 
 s kurzom podľa kurzového lístka, alebo pevným kur-

zom, ktorý si užívateľ prednastaví (napr. mesačný).
• Novo je možné vykonávať prenos produktov, pri 

ktorom dôjde ku kontrole a prípadne založeniu 
chýbajúcich produktov na e-shope podľa sklado-
vých kariet z PREMIERA.

• Doplnená bola tiež funkcia pre aktualizáciu cien na 
Shoptete podľa cien v PREMIERI u všetkých alebo  
u vybraných kariet, a to s kontrolou (všetky polož-
ky sa postupne jednotlivo zobrazia a užívateľ má 
možnosť povolenia prípadne zamietnutia zápisu) 
alebo bez kontroly.

• Doplnený bol tiež príkaz pre synchronizáciu stavu 
zásob na e-shope s PREMIEROM vrátane časovej 
pečiatky a možnou položkovou kontrolou.
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• Doplnok vie pracovať aj so sadami a kartami slu-
žieb.

• Karty služieb je možné zakladať s preberaným 
názvom zo Shoptetu, prípadne je možné využiť 
možnosť zlúčenia do jednej karty služieb (napr. 
všetky typy dopravy na Shoptete, PPL, Česká pošta 
atď., sa do PREMIERA nahrávajú pod jednou kartou 
služieb „Doprava“). 

Funkcia na tvorbu výdajok a následných 
procesov z importovaných faktúr

Pre väčší komfort pri práci s faktúrami z e-shopu 
Shoptet sme k doplnku vyvinuli novú funkciu na au-
tomatickú tvorbu skladových dokladov z impor-
tovaných faktúr zo Shoptetu.

Jeden zo spôsobov využitia možností e-shopu Shop-
tet, je vytvoriť všetku reláciu objednávky po expedíciu 
priamo v Shoptete, ktorý má komfortné možnosti na-
pojenia na dopravcu, až do fázy vytvorenia faktúry.

V programe PREMIER sme realizovali možnosť importu 
týchto faktúr. Tieto faktúry však zostali izolované, bez 
následných skladových pohybov. Požiadavkou našich 
užívateľov bolo automatické vytvorenie nadväzujúcich 
skladových pohybov, ktoré v programe PREMIER chý-

bali a boli nevyhnutné vzhľadom na skutočnosť, že 
Shoptet nevie vytvoriť skladové operácie v zmysle 
ocenenia pohybov a zásob s prípadným návrhom na 
zaúčtovanie.

Pri importe vydaných faktúr je teraz možné nastaviť, 
aby sa k importovaným faktúram vytvorili výdajky 
podľa položiek faktúr vrátane väzieb. K vytvoreniu vý-
dajky dôjde okamžite po natiahnutí faktúry, čím dôjde 
k automatickému odčítaniu zásob zo skladu. Do vý-
dajky sa automaticky doplní aj účtovanie podľa na-
stavenia v sklade. Ak položka faktúry v sklade chýba, 
dôjde tiež k založeniu príslušnej skladovej karty.

Túto funkciu je nutné iba povoliť pri nastavení importu 
vydaných faktúr zo Shoptetu s upresnením do akého 
skladu a dokladového radu sa majú výdajky vytvárať.

Postup nastavenia je podrobne popísaný v manuále.

Čo pripravujeme?

Pripravujeme aj ďalšie úpravy ako napr. ukladanie 
predvyplnenia jednotlivých predvolieb podľa konkrét-
neho e-shopu, pokiaľ ich má užívateľ viac, sťahovanie 
dobropisov a ďalšie.
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Čo je potrebné 
na komunikáciu?

• E-shop prevádzkovaný na 
Shoptete

• Doplnok PREMIER 
 – všetky informácie sú k dis-

pozícii na odkaze: Doplnok 
PREMIER – informácie

• Verzia PREMIER Enterprise 
– pokiaľ túto verziu nemáte, 
pošlite nám dopyt: Zaslať 
požiadavku
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Máte záujem o prepojenie informačného systému 
PREMIER so sofistikovaným CRM riešením? Vhod-
ný CRM systém vám pomôže lepšie vnímať váš biznis 
a mať dokonalý prehľad o dôležitých veciach. Ušetrený 
čas potom môžete venovať rozvoju podnikania.

Produkty PREMIER disponujú vlastným CRM modu-
lom, ktorý ponúka prehľadne z jedného miesta prí-
stup ku všetkým informáciám zo systému s interak-
tívnym náhľadom na detaily, vrátane jednoduchého 
zaznamenávania udalostí i plánovania akcií. Ak chcete 
využívať širšie možnosti sofistikovaného a profesi-
onálneho CRM nástroja, pripravila naša partnerská 
spoločnosť SCOVECO konektor Raynet (konektor/
nástroj/mostík), ktorý umožňuje obojsmernú ko-
munikáciu a prenos dát medzi systémom PREMIER  
a CRM Raynet. Integrácia systému PREMIER a Raynet 
vám významne ušetrí čas a bude eliminovať chyby pri 
ručnom zadávaní. Už nemusíte ručne udržiavať rovna-
ké informácie v dvoch systémoch.

Čo je Raynet?

Raynet CRM je online softvér na riadenie vzťahov so 
zákazníkmi. Je to 100% české CRM, ktoré pomáha 
obchodníkom aj manažérom a využíva ho viac ako 
6 000 užívateľov.

Sila Raynetu tkvie najmä v troch základných funkciách 
– Adresári, Obchodných prípadoch a Aktivitách. Má 
ľahké ovládanie a je určený pre malé aj veľké firmy.
Viac o Raynet sa dozviete tu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE KONEKTORA RAYNET

• obojstranný prenos zákazníkov,
• obojstranný prenos výrobkov,
• obojstranný prenos zákaziek,
• obojstranný prenos objednávok a faktúr.

Všetok prenos dát je zaistený automaticky bez nut-
nosti pravidelného užívateľského zásahu. Stačí iba na 
začiatku jednoducho a intuitívne nastaviť prepojenie   
a plán intervalu prenosu dát (napr. pravidelne každých 
15 min alebo každý deň o 20.00, atď.).

Prepojenie medzi Premier a Raynet CRM

Konektor Raynet umožňuje automatizované oboj-
stranné prepojenie medzi PREMIEROM a Raynet 
CRM. Konektor vám umožní synchronizáciu Zákazní-
kov, Výrobkov, Zákaziek, Objednávok a Faktúr.
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Prepojenie systémov ďalej umožňuje:

• nastaviť, ktorým smerom bude synchronizácia 
 prebiehať – môžete si zvoliť synchronizáciu iba
 z jedného systému do druhého alebo obojstrannú,
• nastaviť časový interval, kedy sa synchronizácia 

bude vykonávať - každých X minút, každú hodinu, 
raz denne, raz týždenne alebo len raz v daný čas,

• nastaviť si, ako ďaleko do histórie sa bude 
 synchronizovať – koľko dní spätne sa budú 
 vyhľadávať zmenené záznamy.

Ako nainštalovať konektor Raynet?

Konektor Raynet je webová aplikácia, ktorú nie je 
nutné inštalovať. Po registrácii – pri ktorej sa vyplnia 
prístupové údaje do Raynet CRM, je možné vyplniť 
prístupové údaje na PREMIER API, ktoré musia byť do-
stupné pre komunikáciu. Priamo v aplikácii je možné 
si otestovať úspešnosť komunikácie.

Pre správne fungovanie prenosu je potrebné ešte 
doplniť niektoré nastavenia ako napríklad dokladové 
rady, pod ktorými sa budú ukladať nové faktúry, ob-
jednávky a pod.
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Čo je potrebné 
na komunikáciu?

• CRM Raynet

• Konektor Raynet – 
 v prípade záujmu o konek-

tor, prosím, kontaktujte pria-
mo spoločnosť SCOVECO.

• Verzia PREMIER Enterpri-
se – v aktuálnej verzii.
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Následne už len stačí nastaviť čas syn-
chronizácie, ako ďaleko do histórie sa 
majú zmenené záznamy synchronizo-
vať a je hotovo.

V ideálnom prípade už naďalej nemu-
síte v konektore nič ďalšie nastavovať. 
Pre spätnú kontrolu synchronizácie je 
možné prezrieť si históriu synchroni-
zácií, kde sa zapisuje prehľad toho, čo 
bolo novo vytvorené či aktualizované.

Podrobný návod na inštaláciu a pre-
vádzkovanie konektora Raynet môžete 
nájsť na stránkach tu:  
https://premier.scoveco.cz/.

Samotný konektor Raynet potom nájde-
te tu.

https://premier.scoveco.cz/
https://is.scoveco.cz/connector/login;jsessionid=2392E9E07F79FBAD4B153B5691453FE5
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E-shop − WebMedia

Automatizovaná 
expedícia a komunikácia 
prostredníctvom 
PREMIER API

E-SHOP WEBMEDIA − 
PREMIER ENTERPRISE

S rastúcim odvetvím e-commerce v kombinácii s ne-
dostatkom kvalifikovanej pracovnej sily rastie dopyt
po takmer akejkoľvek automatizácii procesov pri spra-
covaní objednávok v e-shope. Export skladu a načí-
tanie objednávok je možné teraz v e-shope od Web 
& Media a.s. rozšíriť aj o automatizovanú expedíciu         
a celkom zásadne zjednodušiť proces vybavenia ob-
jednávky.

Prednosťou je najmä úspora času administratívnych 
pracovníkov obsluhy tzv. backoffice s prijímaním resp.
importom objednávok do programu PREMIER, tvore-
nia výdajok, faktúr a následných úkonov, ako je tlač 
štítkov či odosielanie faktúr. V neposlednom rade je 
výhodou aj výrazné zníženie chybovosti.

Celý proces je plne automatizovaný, kedy sa backoffice 
zaoberá iba objednávkami, ktoré nemožno spracovať 
automatizovane, napr. objednávky s tovarom, ktorý 
nie je skladom či je tovar rozbitý alebo má objednávka 
poznámku od zákazníka.

Modul je schopný spracovať teoreticky až 100% ob-
jednávok automatizovane, kedy v praxi sa stretávame 
s reálnou hodnotou 70-95% podľa odboru e-shopu  
a zvyklostí firemných procesov.

Vaši zamestnanci backoffice sa tak môžu viac venovať
zákazníkom či akejkoľvek inej činnosti.



Ako všetko funguje?

Objednávka z e-shopu je automatic-
ky načítaná cez API priamo do objed-
návkového radu v programe PREMIER 
bez zásahu obsluhy.

E-shop automatickou výmenou dát 
skladovej dostupnosti vyhodnotí ob-
jednávku a zašle ju na expedíciu do 
skladu. Pokiaľ by objednávka mala 
príznaky, ktoré by bránili expedícii, je 
zaradená do tzv. chybového frontu 
„Objednávky na spracovanie“. Tento 
front spracováva backoffice. Vo chvíli,
keď backoffice vyrieši danú situáciu,
pošle jedným kliknutím objednávku 
na expedíciu do skladu.
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Skladníkovi sa po zabezpečenom prihlásení zobrazia iba objednáv-
ky, ktoré môže ihneď vyskladňovať. Aktualizácia objednávok prebie-
ha v reálnom čase.

Objednávky sú vyskladňované na základe EAN kódov, ktoré za-
bezpečia rýchlejšiu expedíciu, ale predovšetkým vylúčia chybovosť 
skladníkov a umožnia aj zamestnanie brigádnikov v období sezónnej 
špičky. V prevádzkach, kde nie sú zatiaľ zavedené EAN kódy, je mož-
né modul nastaviť aj na vyskladňovanie bez EAN kódov.

Celý proces je prehľadne zobrazený buď na monitore alebo termi-
náli skladníka, ktorý umožňuje pohyb skladníka vo väčších skladoch  
a v kombinácii s prstovou čítačkou (viď foto) potom ešte efektívnej-
šiu prácu. Všetko je zjednodušené aj farebným a zvukovým rozlíše-
ním prípadne aj zobrazením pozície tovaru, kedy zoznam je polož-
kovo triedený podľa najkratšej cesty skladníka.

Po vyskladnení všetkých položiek klikne skladník na tlačidlo pre vy-
tvorenie výdajky. Táto výdajka sa na pozadí automaticky prenesie do 
programu PREMIER a obratom sa vytlačí dodací list pre zákazníka 
(tlač je možné vypnúť), ktorý je priložený k objednávke. Je možné 
použiť tiež zostavu uspôsobenú pre tlač na malej pokladničnej tla-
čiarni (odporúčame).

Tlač štítkov pre prepravcov

Akonáhle je objednávka vyskladnená a zabalená, je možné jedným 
kliknutím vytlačiť štítok pre prepravcu, kedy komunikácia s preprav-
com prebieha úplne automaticky na pozadí, a to vrátane odoslania in-
formatívneho e-mailu s číslom zásielky zákazníkovi na jej sledovanie.
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Tvorba faktúry a jej odoslanie

V nočných hodinách potom prebehne modulom 
generovanie faktúry s automatickým prenosom do 
programu PREMIER. Následne je faktúra opäť auto-
maticky odoslaná na e-mail zákazníka a celý proces 
spracovania objednávky je tak uzavretý.

Modul „Automatizovaná expedícia“ pracuje aj s typom 
platby „Na faktúru vopred“, kedy je generovaná zálo-
hová faktúra s automatickým prenosom do programu 
PREMIER. Pokiaľ je aktivované napojenie na automa-
tické párovanie platieb s bežným účtom, je v prípade 
úhrady zákazníkom objednávka poslaná na expedíciu 
opäť automaticky bez zásahu backoffice. Nie je teda
potrebné nič ručne vytvárať a predovšetkým čakať na 
pokyn účtovníka, že platba je už uhradená.

Všetky väzby súvisiacich dokladov (skladová výdajka, 
zálohová faktúra, úhrada a pod.) sú vytvorené rovna-
ko ako pri manuálnom obstaraní faktúry.
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Varianty pracovísk

Modul je možné rôzne konfigurovať podľa zvyklos-
ti a veľkosti firmy alebo počtu objednávok. Je mož-
né nastaviť expedíciu „do boxov“, ktoré potom iné 
stanoviská balia alebo len kontrolujú správnosť vy-
skladnenia. Rovnako tlač štítkov je možné vykonávať  
v ktorejkoľvek fáze expedície s možnosťou dotlačenia 
viacerých štítkov.

Modul bol úzko vyvíjaný priamo s tvorcami progra-
mu PREMIER. Výrobcom Automatizovanej expedície  
a e-shopu je Web & Media a.s., ktorá vyvíja e-shopy 
na mieru so zameraním na program PREMIER už viac 
ako 15 rokov. S niekoľkými prevádzkovateľmi e-sho-
pov vyvíja a konzultuje ich potreby na dennej báze.

E-shopy Web & Media používajú ako menšie e-sho-
py s jednotkami objednávok, tak aj prevádzkovatelia 
rozsiahlych riešení na mieru so stovkami až tisíckami 
objednávok denne.

V prípade záujmu o ďalšie informácie môžete kontaktovat priamo obchodné 

oddelenie spoločnosti Web & Media a.s. na tel. číslach

• +420 222 360 152 (Čechy)   • +420 558 889 330 (Morava)

na e-maile info@web-media.cz nebo na webu www.web-media.cz

mailto:info@web-media.cz

