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Akti vace
Akti vace slouží k ověření legálnosti  insta-
lované licence programu a zjednodušeně 
řečeno má za účel znemožnit instalaci 
programu na více počítačích, než je v sou-
ladu s licenčním ujednáním. Akti vovat je 
zapotřebí veškeré typy licencí, základní 
licence pro jeden počítač, síťové licence 
i přídavné síťové a nesíťové licence, a to 
do 30 dnů od instalace programu. 

Akti vace licencí
v terminálovém provozu
Do říjnové verze programu POHODA byla 
doplněna, v souladu s licenční smlouvou, 
i akti vace licencí používaných v terminá-
lovém prostředí, které tuto akti vaci do-
posud nevyžadovaly. Terminálové služby 
vytváří pro uživatele virtuální pracovní 
prostředí (virtuální počítač). Podle licenč-
ní smlouvy každý uživatel v terminálovém 
prostředí musí mít přidělenu vlastní pří-
stupovou licenci (síťovou licenci v rámci 
NET(N) nebo přídavnou síťovou licenci 
CAL). V běžné praxi má fi rma několik 
pevných počítačů či notebooků a několik 
uživatelů využívá terminálové služby. 
Akti vace tedy bude vyžadována kromě 
fyzických počítačů i u počítačů virtuálních 
(terminálových připojení).

Akti vace vs. monitoring licencí pro terminálové služby

Příklad: POHODA NET3 a terminálový režim
Firma má zakoupenu licenci NET3, tedy síťovou licenci pro 2–3 počítače. K serveru 
s instalací programu POHODA jsou připojeny dva počítače s klientskou instalací 
programu POHODA. Uživatel Alice přistupuje k programu POHODA v terminálovém 
režimu, nemá však pro sebe vyhrazen počítač s vyčleněnou licencí. Uživatel Bob je 
jediným uživatelem jednoho z počítačů s klientskou instalací programu POHODA. 
Nyní však potřebuje k programu POHODA přistupovat také terminálově.

Tento článek řeší problemati ku využití  licencí k programu POHODA v rámci terminálových služeb.

Monitoring síťových licencí
V případě používání terminálových služeb 
umožňuje licenční smlouva uživateli, který 
má na vyhrazeném počítači přidělenu vlastní 
licenci, tuto licenci sdílet. To znamená, že 
uživatel, který má vyhrazený počítač a na něm 
vyčleněnou přístupovou licenci, nemusí pro 
připojení k terminálovým službám čerpat 
další přístupovou licenci. Systém akti vací tuto 
licenční výhodu bohužel neumožňuje využít. 
Z tohoto důvodu byl do programu POHODA za-
veden druhý akti vační režim, a tí m je monito-
ring využití  licencí na terminálovém serveru.

V režimu monitoringu se akti vují pouze fyzické 
počítače a terminálový server. Jednotlivé 
licence v terminálovém provozu se neakti vu-
jí. Režim je založen na monitorování využití  
všech licencí, a to fyzických i terminálových. 
Monitoring sleduje používání programu,  za-
znamenává každé jeho spuštění jednotlivými 
uživateli a sestavuje tzv. reporty, které odesílá 
na licenční server společnosti  STORMWARE.

Odesílání reportů probíhá v intervalech 
alespoň jednou za 30 dní nebo jednou za 
250 spuštění programu. Na základě reportů 
licenční server v delším časovém období 
vyhodnocuje používání licencí. V případě, 
že není monitorovací report odeslán, nebo 

v případě, že vykazuje porušování licenčního 
ujednání, může licenční server další používání 
licencí a spouštění programu omezit nebo 
zablokovat. 

Akti vace, nebo monitoring?
Pokud máte uživatele, kteří s programem 
pracují pouze na pevném počítači, nebo pouze 
v terminálovém režimu, jinými slovy nepotře-
bujete využívat sdílení jedné licence jedním 
uživatelem, je pro Vaši fi rmu výhodnější jít 
cestou akti vace licencí. Zůstat u akti vací licen-
cí můžete i v případě, že by někteří uživatelé 
potřebovali kombinovat lokální používání 
programu POHODA se vzdáleným přístupem 
v terminálovém režimu. Je to možné ovšem 
pouze za předpokladu, že takovým uživate-
lům nastavíte terminálový přístup i pro práci 
v lokální síti . Jedině tak se pro tyto uživatele 
nebudou akti vovat dvě instalace.

Pokud potřebujete kombinovat u jednotlivých 
uživatelů, kteří mají vyhrazený počítač, použití  
programu lokálně a terminálově a chcete 
využít sdílení licence, je pro Vás vhodnější 
monitorování použití  licencí. 

Použití  proxy serveru
Pro monitorování použití  licencí je vyžadová-
no povolení připojení jednotlivých uživatelů 
k internetu. Pokud z nějakého důvodu nemají 
uživatelé toto připojení povoleno, mohou 
administrátoři v rámci interní sítě instalo-
vat Proxy reportovací server, přes který se 
zprávy o použití  odesílají na licenční ser-
ver STORMWARE. Návod na instalaci a nasta-
vení Proxy reportovacího serveru najdete ke 
stažení v Zákaznickém centru, příp. na instalač-
ním CD programu POHODA ve složce Guide.

Volba: Akti vace → Uživatel Bob 
překračuje počet licencí

Bob se k programu POHODA nepřipojí. Podle 
systému akti vací jsou toti ž používány už tři licence 
programu POHODA – dvě licence jsou využity na počítačích 
s klientskou instalací a třetí  licenci využívá Alice pracující 
v terminálovém režimu. Aby Bob mohl program POHODA 
používat, musel by buď některou ze tří licencí deakti vovat, 
nebo by pro něj fi rma musela zakoupit další licenci (v tomto 
modelovém příkladu rozšířit na NET5).

Volba: Monitoring → Uživatel Bob 
přistupuje ke své vyčleněné licenci

Bob může program POHODA používat, přistupuje 
toti ž k instalaci programu POHODA na svém 
vyhrazeném počítači. Na jeho vyhrazeném počítači 
nepracuje nikdo jiný, k programu POHODA jsou připojeni 
vždy maximálně tři uživatelé a Bob tedy nepotřebuje další 
licenci, protože sdílí přidělenou licenci ze svého vyhrazeného 
počítače s terminálovým připojením.

PC 1
s klientskou 
instalací systému 
POHODA

NB 1
uživatel Alice

připojení terminálovou službou

server s instalací 
systému POHODA

NB 2
uživatel Bob

připojení terminálovou službou

?

PC 2
s klientskou instalací 
systému POHODA 
vyhrazen pro uživatele Bob
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Vážený zákazníku,
po slunečném létu přinesl podzim tradiční sychravé počasí a prodlužující se večery a my 
k Vám v tomto období již tradičně přicházíme s hlavním CD systému POHODA. Tentokrát  
nese název Říjen 2009, release 9300. Že tato verze obsahuje ve srovnání s dalšími dvěma 
základními CD vydanými v tomto roce nejvíce novinek, se budete moci přesvědčit nejen 
na stránkách našeho časopisu. 

Změn není málo a začínají hned v hlavní nabídce systému POHODA, která je nyní ještě 
bohatší. Ke dvěma řadám programu POHODA přibyla řada třetí , nejvyšší, s názvem POHODA 
E1. Tato řada je skutečným informačním systémem postaveným na technologii klient-server 
s množstvím rozšiřujících a nadstandardních funkcí z kategorie ERP systémů. Doufáme, 
že POHODA E1 uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších zákazníků, kteří vyžadují maximální 
možné zabezpečení svých dat, podrobné nastavení přístupových práv, rozšířené skladové 
hospodářství a množství dalších pokročilých funkcí.

Prostřední řada POHODA SQL nově zpřístupňuje technologii klient-server širšímu spektru 
zákazníků. Protože své nadstandardní funkce přenechala systému E1, bylo možné výrazně 
snížit cenu, ovšem při zachování bezpečnosti  pro Vaše data. Díky SQL technologii můžete 
minimalizovat riziko zneužití  dat svými zaměstnanci nebo konkurencí. Základní řada 
programu POHODA nadále zůstává, ale i ta je stále rozvíjena a obohacována o nové funkce. 
Přechodům z jedné řady na druhou je věnován samostatný leták, který je také součástí  této 
zásilky.   

Podzimní novinky v programu POHODA doplňuje štědrá nadílka dříve samostatně 
prodávaných doplňků, které jsou od září v naší nabídce zcela zdarma. Ke všem variantám 
programu POHODA jsme přidali editor ti skových sestav REPORT Designer, varianty obsahující 
sklady a účetnictví dostaly doplněk POHODA SKA pro účtování skladů metodou A a všechny 
varianty obsahující mzdy jsou bohatší o doplněk POHODA M25 pro zpracování mezd více než 
25 zaměstnanců. Tyto doplňky můžete používat okamžitě po instalaci přiloženého CD.

Protože dobře víme, že bezpečnost dat je důležitá, a to nejen těch ekonomických, přicházíme 
s novou řadou PAMICA SQL, která přináší technologii klient-server i do personalisti ky a mezd. 
PAMICA je komfortním programem, který v oblasti  zpracování mezd nabízí řadu pokročilých 
funkcí a ti skových sestav. Výhodný je i poměr jeho ceny a výkonu a zvláště v porovnání se 
mzdovými náklady je opravdu dobrou investi cí. I v malých fi rmách dovede významně ušetřit 
práci, už při počtu 15 zaměstnanců toti ž naplno rozvine svou efekti vitu. 

Ačkoli většinu prostoru v časopisu dostaly podzimní novinky v našich produktech, můžete 
si samozřejmě přečíst i další zajímavosti . Tentokrát jsme zvolili témata hosti ng, internetové 
obchody a databanking, což jsou oblasti , ve kterých spolupracujeme s našimi partnery.  

Přeji Vám tedy příjemné čtení, úspěšné časy v podnikání i osobním životě a díky podzimním 
novinkám ještě pohodovější práci s naším programem. 
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Novinky ve verzi Říjen 2009

ELEKTRONICKÁ FAKTURACE

 Ekonomicko-informační systém POHODA 
podporuje formát ISDOC, tedy formát 
elektronické fakturace, který sjednocuje dosud 
různé formáty elektronických daňových dokladů 
na jediný. Díky tomu bude možné posílat 
elektronické faktury napříč ekonomickými 
systémy včetně systémů používaných státem.

Doklad ve formátu ISDOC je možné doplnit o elek-
tronický podpis, kterým lze rychle ověřit platnost 
a původ dokladu. Tuto elektronickou fakturu může-
te snadno poslat e-mailem nebo prostřednictvím 
datových schránek, a tak snížíte náklady na ti sk, 
expedici i archivaci a zároveň ušetříte čas. 

Pomocí produktu STORMWARE ISDOC Reader 
si mohou soubory snadno prohlédnout i Vaši 
obchodní partneři a zákazníci, pokud jejich systém 
tento formát ještě nepodporuje. Program před 
samotným zobrazením dokumentu nejprve ověří 
platnost elektronického podpisu a následně lze 
zobrazený doklad naimportovat do programu 
POHODA nebo vyti sknout. STORMWARE ISDOC Reader je součástí  
instalace programu POHODA, ale je možné i jeho samostatné stažení 
z internetových stránek.

JAK?  V agendách Vydané faktury, 
Vydané zálohové faktury a Interní doklady 
zvolte povel Záznam/Export do ISDOC 
a v zobrazeném průvodci vyberte certi fi kát 
pro podpis dokladu. Poté zadejte cestu 
ke složce, do které bude doklad uložen. 
V průvodci máte možnost připojit i další 
přílohy, tí m se vytvoří jeden komprimovaný 
ZIP soubor. 

Přijatou fakturu od Vašeho obchodního 
partnera stačí otevřít v programu 
STORMWARE ISDOC Reader pouhým 
poklepáním na soubor ISDOC 
a prostřednictvím povelu Soubor/
Importovat do ES POHODA ji naimportujete 
do programu POHODA. Další možností  
importu je načtení přímo z programu 
POHODA, a to prostřednictvím povelu 
Soubor/Datová komunikace/Import 
z ISDOC.

FAKTURACE

 Byla umožněna penalizace vydaných faktur v cizí měně.

Na základě zadaných parametrů se automati cky vytvoří penále ve 
stejné měně, jako má zdrojový doklad. Prostřednictvím upravených 
ti skových sestav Seznam penalizovatelných faktur k datu, Kniha 
penalizačních faktur (agenda Ostatní pohledávky) a Kniha 
penalizovaných faktur (agenda Vydané faktury) máte rychlý přehled 
o vystaveném penále v české, ale i zahraniční měně. Nově byla 
vytvořena ti sková sestava Penalizační faktura v cizí měně, kterou 
naleznete v agendě Ostatní pohledávky.

JAK?  Průvodce pro vytvoření penalizačních faktur zobrazíte pro-
střednictvím povelu Záznam/Penalizovat v agendě Vydané faktury.

 Po uložení stornovacího dokladu se automati cky provede 
likvidace bez vazby.

JAK?  V agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, 
Ostatní pohledávky, Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury 
a Ostatní závazky vytvoříte stornovací doklad prostřednictvím 
povelu Záznam/Stornovat. Po uložení stornovacího dokladu 
se automati cky provede u stornovaného i stornovacího 
dokladu likvidace bez vazby. U fi rem, které vedou účetnictví, 
se u stornovacího dokladu automati cky doplní párovací symbol 
stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnání salda.

STORMWARE 
ISDOC Reader
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 Při dobropisování faktury se nabídne možnost automati ckého 
vystavení vzájemného zápočtu.

JAK?  Pokud dobropisujete fakturu prostřednictvím povelu 
Záznam/Dobropisovat a neuhrazená faktura je vystavena v domácí 
měně, zobrazí se při uložení dobropisu upozornění s možností  
automati ckého vystavení vzájemného zápočtu. Tuto novou funkci lze 
použít v agendě Vydané, resp. Přijaté faktury. Automati cky vytvořený 
vzájemný zápočet v agendě Interní doklady stačí pouze zkontrolovat, 
popř. doplnit správné předkontace a poté uložit.

 Při vložení adresy do agend Vydané faktury, Ostatní pohledávky 
a Přijaté objednávky program POHODA automati cky kontroluje, 
zda nezaplacené pohledávky u odběratele nepřevyšují hodnotu 
zadanou v poli Kredit v agendě Adresář. Upozornění o překročení 
kreditu se nově zobrazí i při uložení dokladu.

 Sledování historie oprav dokladů bylo rozšířeno i do agend 
Nabídky, Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky.

Záložka Historie slouží ke sledování historických 
verzí dokladů. Díky tomu máte vždy přehled 
o změnách provedených uživatelem v konkrétním 
dokladu. Samozřejmostí  je možnost vyti štění 
přehledu smazaných dokladů v dané agendě.

JAK?  Pokud je zatržena volba Zaznamenávat 
opravy účetních dokladů v agendě Nastavení/
Globální nastavení sekce Doklady, zpřístupní 
se nová záložka Historie i v agendách Nabídky, 
Poptávky, Přijaté a Vydané objednávky. 

 Kontrolní ti skové sestavy Historie oprav 
dokladu a Historie smazaných dokladů byly pro 
lepší přehlednost upraveny.

 Při přenosu přijaté objednávky do vydané zálohové faktury 
byla doplněna možnost označit objednávku jako vyřízenou až po 
přenesení zálohové faktury do faktury vydané. Díky tomu zůstane 
v  agendě Sklady/Zásoby zachována vazba na přijaté objednávky.

ÚČETNICTVÍ
 Byly přidány dva nové typy členění DPH.

Do agendy Nastavení/Seznamy/Členění DPH byly přidány dva nové 
typy členění – „P16 Majetek vytvořený vlastní činností “ a „P17 
Majetek vytvořený vlastní činností  – kráti t nárok“. Hodnoty s tí mto 
typem členění vstoupí na řádek 48 ti skopisu Přiznání k dani z přidané 
hodnoty.

 Byly aktualizovány paušální výdaje procentem z příjmů 
potřebné pro výpočet daně z příjmů fyzických osob.

SKLADY
 Do agendy Zásoby byla přidána možnost nastavení 

nákladového účtu u skladových zásob.

Na novou záložku Zaúčtování, kterou naleznete v agendě Sklady/
Zásoby, byly přesunuty sekce Účtování metodou A, Výkaz pro 
INTRASTAT a pole Výnos. Nově můžete nastavit u skladových zásob 
i nákladový účet. 

JAK?  U tohoto pole je nutné rozlišovat, zda účtujete metodou A 
či metodou B:

Při vedení skladů metodou A zadáte účet pro účtování výdeje 
skladových zásob. Tento účet se automati cky použije pro zaúčtování 
skladového pohybu typu Výdej v agendách Výdejky, Výroba, Prodejky, 
Vydané faktury a Pokladna – příjem.

Při vedení skladů metodou B zadáte účet pro účtování nákladů 
u nákupu zásob. Při příjmu skladových zásob se v agendách Přijaté 
faktury a Pokladna – výdej automati cky zvolí předkontace s tí mto 
účtem. 

 Prodejní cenu v cizí měně lze nastavit včetně DPH.

 Byla doplněna kontrola duplicity čárových kódů zásob.

Při zadávání čárových kódů v agendě Zásoby program nedovolí 
v rámci jednoho skladu uložit stejný čárový kód u více skladových 
zásob. Díky tomu je zaručeno, že nevzniknou duplicity čárových kódů 
ani problémy při naskladnění, resp. vyskladnění skladových položek.

JAK?  Kontrolu čárových kódů nastavíte v agendě Globální 
nastavení sekce Sklady 1 zatržením volby Nepovolit duplicitní čárový 
kód zásoby ze skladu.

 Byla rozšířena funkčnost přenosu dokladů:
 – umožněn přenos výdejek do přijatého dobropisu a přenos 
  příjemek do vydaného dobropisu,
 – umožněno vytvoření převodky z příjemky,
 – umožněno přenesení nabídky do vydané zálohové faktury.

 Automati cké objednávky lze nově použít i pro skladové zásoby 
typu Služba.
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PERSONALISTIKA A MZDY

 Závazky na penzijní připojištění a životní 
pojištění lze vytvořit souhrnně podle 
jednotlivých penzijních fondů, resp. životních 
pojišťoven.

Při zaúčtování mezd se vytvoří jeden závazek 
vůči každému penzijnímu fondu, resp. životní 
pojišťovně. Nemusíte tedy posílat do banky 
příkaz k úhradě za každého zaměstnance zvlášť. 
Vytvořený doklad obsahuje srážky zaměstnanců 
i příspěvky zaměstnavatele.

JAK?  Nastavení pro souhrnné závazky 
provedete v sekci Mzdy 1 agendy Nastavení/
Globální nastavení, a to zatržením volby 
Sumarizovat závazky dle penz. fondu, resp. 
Sumarizovat závazky dle živ. pojišťovny.

Do agendy Mzdy byl doplněn sloupec Funkce zaměstnance z agendy 
Personalisti ka, který můžete použít pro různé stati sti ky mezd.

OSTATNÍ

 U síťových verzí programu POHODA je nyní možné zvolit místo 
akti vací licencí tzv. monitoring. Tato nová možnost je vhodná 
zejména v případech, kdy alespoň jeden uživatel přistupuje 
k programu POHODA pomocí terminálových služeb. Více se 
o monitoringu licencí dozvíte na straně 17.

JAK?  Jako výchozí je v programu POHODA nastaveno používání 
akti vací. Volbu pro změnu na režim monitorování najdete v agendě 
Účetní jednotky:

– v případě řady POHODA: na záložce Akti vace/
 Monitoring v nabídce Databáze/Správa licencí,
– v případě řad POHODA SQL a POHODA E1: 
 na záložce Akti vace/Monitoring v nabídce 
 Databáze/Nastavení SQL serveru.

 Vzhled agendy Nastavení/Přístupová práva 
byl upraven pro lepší a rychlejší nastavování 
práv uživatelů. Na záložce Uživatel lze zadat 
konkrétní údaje o uživateli a na záložce Přímá 
práva poté defi novat práva pro jednotlivé 
agendy, resp. konkrétní fi rmy.

 Podle novely zákona č. 216/2009 Sb. 
byly zavedeny mimořádné odpisy hmotného 
majetku.

Novela zákona o dani z příjmů umožňuje odepsat majetek 
za podstatně kratší dobu než při standardním odpisování majetku. 
Tyto mimořádné odpisy lze použít pouze u nového majetku, který 
byl pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010, spadá do 1. nebo 2. 
odpisové skupiny a poplatník je jeho prvním vlastníkem. 

JAK?  Nové odpisové skupiny Sk. 1 – mimořádná 
a Sk. 2 – mimořádná naleznete v agendě Majetek/Majetek.

 Do nabídky Nápověda byl přidán povel Nejčastější otázky 
a odpovědi. Po jeho zvolení se otevře internetová stránka se 
seznamem FAQ pro program POHODA.

 Byl přidán nový typ bankovní služby – ČS Databanking

Jedná se o datové rozhraní, které zaručuje přímou komunikaci 
programu POHODA s bankovním účtem v České spořitelně. 

JAK?  V agendě Nastavení/Homebanking vytvoříte novou 
službu – ČS Databanking – s adresou služby, pomocí které 
bude probíhat komunikace. Standardním způsobem odešlete 
příkaz k úhradě a po zadání identi fi kačního čísla (PIN) dojde 
k automati ckému navázání spojení přímo se službou České spořitelny.

 Pro funkci složený dotaz byl přidán nový operátor ==, který 
vyhledá záznamy přesně podle zadání.

 Při importu nových skladových zásob se automati cky zatrhne 
volba Odbyt.



  Moje POHODA 5

KASA A KASA ONLINE

 Modul Kasa a agenda Kasa Online byly 
opti malizovány pro použití  na dotykových 
displejích.

Pro urychlení prodeje a zvýšení efekti vity 
práce jsme přizpůsobili ovládání samotného 
prodeje přes dotykový displej, který je 
navržen tak, aby bylo možné snadno 
a rychle obsloužit zákazníka a zároveň 
mít okamžitou informaci o skladových 
zásobách. Jednoduchým způsobem zobrazíte 
soft warovou klávesnici a nejen, že displej 
obsahuje všechny funkce používané při 
samotném prodeji, ale navíc byly přidány 
i funkce nové. U každého uživatele lze nastavit 
výchozí hodnoty pro vzhled aplikace Kasa 
při prodeji, tj. zobrazování standardní lišty, 
panelu agend, stavového řádku apod.

JAK?  Zatržením volby Dotykový displej 
v agendě Nastavení/Kasy se přizpůsobí 
vzhled agendy Prodej v modulu Kasa, resp. agendy Kasa Online 
v programu POHODA pro přímý prodej přes dotykový displej. 
V poli Klávesnice můžete nastavit cestu k soft warové klávesnici na 
obrazovce. Necháte-li pole prázdné, bude automati cky nastavena 
uživatelská klávesnice z operačního systému Windows. 

Výchozí nastavení vzhledu Kasy zadáte pro každého uživatele 
v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení sekce Kasa.

 Byly doplněny nové funkce. Při prodeji je nyní možné zjisti t 
cenu bez další operace, přepnout program do tréninkového režimu 
apod.

 Tlačítkem Zjištění ceny zjistí te cenu konkrétního zboží před 
 konečným vložením do prodejky.

 Pomocí tréninkového režimu je možné vyzkoušet si veškeré 
 funkce přímo při prodeji, aniž by se jakákoli provedená operace 
 projevila ve skladech či v účetnictví. 

 Prostřednictvím tlačítka Zásuvka otevřete pokladní zásuvku 
 přímo z aplikace.

 Tlačítkem Mezisoučet zjistí te aktuální hodnotu celého 
 dokladu, aniž byste museli přerušit prodej.

 Byla přidána podpora zákaznických karet. V poli Zákazník lze 
nyní z adresáře načíst odpovídající adresu i pomocí čtečky čárových 
kódů.

 Je možné zaznamenávat všechny operace prováděné 
při prodeji.

Veškeré operace prováděné uživatelem, ale i manipulace 
s položkami během prodeje se sledují a změny se zaznamenávají 
na záložce Historie. Kdykoliv tak můžete zpětně zjisti t, kdo 
a kdy neuložil prodejku, smazal doklad či dodatečně upravoval 
položky prodejky, což minimalizuje možnost podvodného jednání 

zaměstnanců. Zvlášť se zaznamenává i tréninkový režim, takže máte 
dokonale zajištěnou zpětnou kontrolu všech operací provedených 
ve Vaší prodejně.

JAK?  Záložka Historie v agendě Prodejky se zobrazí po zatržení 
volby Zaznamenávat historii dokladů v programu POHODA Kasa 
a v agendě Kasa Online, kterou naleznete v agendě Nastavení/
Globální nastavení sekce Doklady. Požadované kontrolní sestavy 
naleznete v ti skových sestavách agendy Prodejky.

 Program POHODA Kasa byl vzhledově co nejvíce upraven 
podle agendy Kasa Online. Při prodeji byla doplněna možnost 
výběru skladových zásob z více skladů a nově lze vybrat konkrétní 
cenovou hladinu přímo při prodeji. 
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POHODA E1
SKLADY

 Bylo umožněno evidovat více dodavatelů 
a nákupních cen a velké rozšíření funkcí nastalo 
v oblasti  používání čtečky čárových kódů.

Záložka Dodavatelé ještě více rozšiřuje 
nadstandardní funkce v oblasti  skladového 
hospodářství. U každé skladové zásoby můžete 
evidovat nejen více dodavatelů, ale zároveň 
i více nákupních cen. Pokud při příjmu nejprve 
vyberete dodavatele a poté budete přenášet 
skladové položky ze skladu, zobrazí se aktuální 
nákupní cena k dané adrese zadaná na záložce 
Dodavatelé. 

Každému dodavateli můžete zadat jiný čárový kód, který lze použít 
nejen při příjmu skladových zásob, ale i při jejich výdeji. Dále můžete 
dodavatele třídit podle ceny či dodací lhůty. Prostřednictvím ti skové 
sestavy Příjmy zásob dle dodavatele lze snadno a rychle zjisti t, od 
kterého dodavatele byla konkrétní skladová položka v jednotlivých 
měsících nejvíce nakupována. Tiskovou sestavu naleznete v agendě 
Sklady/Pohyby.

Prostřednictvím této záložky můžete také evidovat různé čárové kódy 
jednotlivých měrných jednotek u konkrétních skladových zásob. 
Stačí zadat požadovaný čárový kód, měrnou jednotku a koefi cient, 
prostřednictvím kterého se pohyby skladových zásob přepočítají 
na základní měrnou jednotku. Zadané ští tky včetně dodavatele 
a měrné jednotky lze vyti sknout prostřednictvím ti skové sestavy 
Ští tky čárových kódů (dle záložky Dodavatelé).

JAK?  Záložku Dodavatelé naleznete v agendě Sklady/Zásoby. 
Zatržením volby Evidovat čárové kódy dle měrných jednotek v agendě 
Globální nastavení/Sklady 1 se zpřístupní sloupce pro zadání měrné 
jednotky a koefi cientu čárového kódu. 

 V agendě Kurzový lístek je možné vést evidenci kurzů 
používaných pro skladové hospodářství.

Nákupní cenu u jednotlivých dodavatelů lze samozřejmě evidovat 
i v cizí měně. Pro snazší úpravu byla přidána možnost hromadně 
změnit kurz u vybraných zásob.

Prostřednictvím funkce Hromadná úprava kurzů lze aktualizovat 
všechny měny nebo pouze vybranou měnu, a to skladovým kurzem, 
denním kurzem nebo pevným kurzem uvedeným v kurzovém lístku ke 
konkrétnímu datu. Skladový kurz můžete zadat v agendě Nastavení/
Seznamy/Kurzový lístek.

 K velkému rozšíření funkčnosti  došlo i v oblasti  automati ckých 
objednávek.

Nově je možné používat automati cké objednávky i pro nakupování 

zásob v cizí měně. Výrazně snadnější je také automati cké 
objednávání složených zásob typu výrobek, komplet a souprava.

JAK?  Pokud bude na záložce Dodavatelé zadaná nákupní cena 
v cizí měně, vytvoří se i automati cká objednávka ve stejné měně. 
V oblasti  předzásobení lze použít další přidané volby, a to Dle výše 
minimálního množství dodavatele a Do výše minimálního limitu, 
ne však méně než minimální objednací množství dodavatele. Přímo 
v průvodci máte možnost upravit objednávané množství či měrnou 
jednotku a k jednotlivým položkám doplnit středisko, činnost nebo 
zakázku. Výsledek zpracování automati ckých objednávek lze před 
dokončením zkontrolovat v přehledné sestavě ve formátu HTML 
nebo vyti sknout.

U automati ckého objednání skladových zásob se objednávky 
vytvoří na jednotlivé položky, ze kterých se složené zásoby skládají. 
V oblasti  předzásobení lze vybrat ze dvou možností , a to Objednat 
všechny položky zásob na zadaný počet nebo Objednat chybějící 
položky na zadaný počet. I tento výsledek zpracování automati ckých 
objednávek lze před dokončením zkontrolovat v přehledné sestavě 
ve formátu HTML nebo vyti sknout.
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Průvodce pro automati cké objednávky zobrazíte v agendě Sklady/
Zásoby prostřednictvím povelu Záznam/Automati cky objednat.

 Nově je možné aktualizovat nákupní cenu průměrnou nákupní 
cenou. 

Průměrná nákupní cena se počítá pouze z kladných příjmových pohy-
bů skladových zásob od zadaného data. Možnost aktualizovat ceny 
využijete především při plánování a kalkulaci.

JAK?  Před provedením přepočtu je 
vhodné zjisti t aktuální cenu prostřednictvím 
ti skové sestavy Průměrná nákupní cena, kte-
rou lze sestavit od konkrétního data. Přepočet 
provedete v agendě Zásoby prostřednictvím 
volby Aktualizovat nákupní cenu průměrnou 
nákupní cenou z nabídky Záznam/Přecenit 
nákupní ceny.

 Inventuru skladových zásob lze provést 
pro konkrétní evidenční čísla přímo v agendě 
Inventura.

Nemusíte zadávat evidenční čísla skladových 
zásob ručně do automati cky vytvořených pří-
jemek či výdejek, ale konkrétní rozdíly u šarží 
či výrobních čísel zadáte přímo v agendě 
Inventura evidenčních čísel, ve které se zobrazí 
všechna evidenční čísla použitá v průběhu roku. Vzniknou-li nějaké 
inventurní rozdíly v evidenčních číslech, doplní se čísla automati cky 
při zaúčtování inventury do vytvořených dokladů. Samozřejmostí  je 
možnost zadání nového evidenčního čísla.

Nově byly doplněny ti skové sestavy Inventura evidenčních čísel a Pod-
klady pro zpracování inventury (na šířku), na kterých máte možnost 
vyti sknout evidenční čísla nebo čárové kódy skladových zásob.

JAK?  Agendu je možné otevřít prostřednictvím povelu 
Inventura evid. čísel z místní nabídky zobrazené prostřednictvím 
pravého tlačítka myši.

 Nákupní cenu v cizí měně je možné zadat včetně DPH.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

 Vedle defi nice přístupových práv do jednotlivých agend 
přibyla možnost nastavení práv uživatelů k ti skovým sestavám.

Nově může administrátor zakázat jednotlivým uživatelům přístup 
k ti skovým sestavám, a tak zvýšit zabezpečení fi remních dat. Práva 
k ti skovým sestavám lze nastavit pro jednotlivé uživatele a role, a to 
pro jednotlivé ti skové sestavy, pro všechny sestavy v jednotlivých 
agendách nebo ke všem ti skovým sestavám najednou. Jakémukoli 
uživateli můžete nastavit libovolný rozsah přístupových práv 

od žádných přes povolení náhledu a ti sku až po všechna práva včetně 
editace. Kromě toho můžete určit, zda uživatel smí přidat či odebrat 
uživatelské sestavy a zda má právo exportovat sestavy do XLS.

JAK?  Přístupová práva ke konkrétním ti skovým sestavám 
nastavíte na záložce Přímá práva v agendě Nastavení/Přístupová 
práva/Uživatelé, resp. Role. V sekci Nastavení práv uživatele 
vyberete typ Tiskové sestavy a ve stromu práv požadovanou agendu.

 Pro agendu Pohyby bylo umožněno nastavení přístupových 
práv podle jednotlivých středisek.

JAK?  Pokud přidáte uživateli přístup ke zvolené fi rmě, zobrazí 
se u agendy Pohyby pod volbami práv ve zvolené úrovni volba 
Dle středisek. Po její akti vaci se přidají do stromu nastavení práv 
uživatele střediska používaná ve vybrané fi rmě. K jednotlivým 
střediskům můžete obvyklým způsobem nastavit různé úrovně práv.

 Nově lze nadefi novat přístupová práva pro každý bankovní 
účet. Práva se defi nují stejným způsobem jako nastavení 
přístupových práv pro jednotlivé pokladny.

INTERNETOVÉ OBCHODY

 Umožnění administrace internetového obchodu přímo 
v programu POHODA. 

Správa internetového obchodu je nyní mnohem jednodušší, protože 
v propojení programu POHODA se systémem FastCentrik se stále 
rozšiřují možnosti , jak provádět správu e-shopu prostřednictvím 
programu POHODA. Nyní lze snadno a rychle nadefi novat parametry 
a kategorie internetového obchodu přímo v programu POHODA 
a přiřazovat je jednotlivým položkám v agendě Zásoby. Při zápisu 
nových parametrů si můžete vybrat z předem nadefi novaných 
typů, jako jsou Datum, Text, Číslo, Měrná jednotka, Seznam či 
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Ano/Ne. Jednotlivé parametry jednoduše 
přiřadíte k vybraným kategoriím a skladovým 
položkám. Zařazování skladových položek 
do předdefi novaných kategorií, či přiřazení 
souvisejícího nebo alternati vního zboží 
je skutečně jednoduchou záležitostí . 
Prostřednictvím XML komunikace lze veškeré 
údaje zasílat do internetového obchodu 
a zároveň do programu POHODA načítat 
objednávky a další změny provedené ve 
Vašem e-shopu. 

Partnerem společnosti  STORMWARE 
je v případě internetových obchodů 
fi rma NetDirect, jejíž systém FastCentrik 
představuje ideální nástroj pro obchodování 
na internetu. Cílem vývoje programu je v této 
oblasti  dosažení možnosti  kompletní správy 
internetového obchodu pouze v systému 
POHODA, aby obsluha Vašeho e-shopu byla 
skutečně co nejkomfortnější.

JAK?  Agendy Parametry a Kategorie 
internetových obchodů naleznete v nabídce 
Nastavení/Internetové obchody. Zařazení 
jednotlivých položek do kategorií, přiřazení 
parametrů, popisů zboží, související 
a alternati vní zboží nastavíte v agendě 
Sklady/Zásoby na záložce Internet.

OSTATNÍ

 Sledování historie oprav dokladů bylo 
rozšířeno i pro agendy Majetek, Drobný 
majetek a Leasingový majetek.

 Prostřednictvím volitelných parametrů 
lze připojit externí dokument.

JAK?  V agendě Volitelné parametry 
zadáte pro agendu, ve které chcete připojit 
externí dokument nebo nastavit složku, typ 
parametru Text. Ve vybrané agendě přidáte 
nový parametr v dialogovém okně Úprava 
formuláře a ve vlastnostech pole zvolíte buď 
Výběr složky, nebo Výběr souboru.
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Od letošního září se produktová 
rodina ekonomicko-informačního 
systému POHODA rozšířila o nového 
člena. Vznikla řada POHODA 
E1 postavená na technologii 
klient-server, která s sebou přináší 
množství nadstandardních funkcí. Aby 
toho nebylo málo, řada POHODA SQL 
se rozrostla o další varianty a snížila 
se její cena. Jednoduše řečeno, 
chceme rozšířit možnosti  výběru tak, 
aby řešení odpovídající i náročným 
požadavkům našel opravdu každý.

Kolik podob má POHODA?

Základní funkčnost
ekonomického systému

Nadstandardní a rozšiřující 
funkce informačního systému

Bezpečná a výkonná 
technologie klient-server

Ekonomický systém POHODA
Základní řadou nadále zůstává Ekonomický 
systém POHODA postavený na technologii 
fi le-server. Tato řada je ideální pro 
živnostníky, začínající a menší společnosti , 
kterým pravidelně přináší celou řadu 
novinek a funkcí. Ekonomický systém 
POHODA je základním produktem 
společnosti  STORMWARE a jako takový je 
neustále rozvíjen a inovován. 

Ekonomický systém POHODA SQL
U fi rem s více než pěti  uživateli může 
při práci s daty na fi le-serveru docházet 
k přetěžování sítě. Pro takové zákazníky 
a také obecně pro společnosti , které si cení 
svých dat a snaží se předcházet riziku jejich 
zneužití  zaměstnanci nebo konkurencí, je 
vhodnějším řešením Ekonomický systém 
POHODA SQL. Tato řada je založena na 
výkonnější a bezpečnější technologii 
využívající SQL server. Funkčnost řady 
POHODA SQL je stejná jako u základní řady 
systému POHODA, použitá technologie 
klient-server a databáze SQL však přináší 
zvýšení výkonu a bezpečnosti  aplikace 

a umožňuje zpracování velkého množství dat 
a souběžnou práci většího počtu uživatelů. 

POHODA SQL sice není v produktové nabídce 
STORMWARE Offi  ce žádnou novinkou, 
novinkou je však fakt, že je nyní mnohem 
levnější. Snížit její cenu se podařilo zejména 
díky vyjmutí  nadstandardních a rozšiřujících 
funkcí, které dostávají prostor pro uplatnění 
v nové řadě POHODA E1, a díky zavedení 
levnějších variant. Systém POHODA SQL 
je tedy nově k dispozici nejen ve variantě 
Komplet, ale i ve variantách Jazz, Standard, 
Profi  a Premium.

Informační systém POHODA E1
Novým členem rodiny POHODA je 
Informační systém POHODA E1. Tato nejvyšší 
řada systému POHODA plně využívá výhod 
technologie klient-server a databáze SQL. 
Nabízí nejen vysoký výkon a bezpečnost 
systému, zpracování velkého množství dat 
a souběžnou práci většího počtu uživatelů, 
ale i rozšiřující funkce z kategorie ERP 
systémů, které přivítají především větší fi rmy 
a náročnější uživatelé. POHODA E1 nabízí 

řadu nadstandardních funkcí, podrobnější 
defi nice práv, nové možnosti  především 
v oblasti  skladového hospodářství a možnosti  
rozšíření systému. K dispozici je ve čtyřech 
variantách, Jazz, Standard, Premium 
a Komplet. To vše při zachování intuiti vního 
ovládání, uživatelsky přívěti vého prostředí 
a přístupné ceny.

A k tomu něco navíc…
Od letošního září je možné k produktům 
STORMWARE Offi  ce využívat zcela zdarma 
následující doplňky, resp. aplikace:

 editor ti skových sestav REPORT Designer 
 pro úpravy a vytváření vlastních ti skových 
 sestav a přehledů – ke všem variantám 
 programu POHODA,

 doplněk POHODA SKA pro účtování 
 skladů metodou A – ke všem variantám 
 programu POHODA obsahujících sklady 
 a účetnictví,

 doplněk POHODA M25 pro zpracování 
 mezd pro více než 25 zaměstnanců – ke 
 všem variantám programu POHODA 
 obsahujících mzdy.
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V roce 2007 se POHODA stala prvním ekonomickým 
systémem v České republice certi fi kovaným pro 
operační systém Windows Vista. Program tehdy 
úspěšně prošel přísným testovacím procesem 
v nezávislých laboratořích společnosti  Veritest v USA.

V letošním roce podstoupila POHODA další sérii testů 
a nově byla otestována i slovenská verze programu. 
Česká i slovenská POHODA v testech uspěly, a obě se 
proto mohou pyšnit oceněním společnosti  Microsoft  
„Certi fi ed for Windows Vista“.

V rámci příprav na příchod Windows 7 byl český 
i slovenský program POHODA prověřen další sadou 
testů. „Výsledek testů je důkazem toho, že POHODA 
splňuje náročné technické požadavky společnosti  
Microsoft  pro spolehlivý provoz i v tomto nastupujícím 
operačním systému“, říká ředitel vývoje David Ščerba.

POHODA je připravena 
na Windows 7

Mezi nejvýznamnější vylepšení 
uživatelského rozhraní patří zdokonalený 
hlavní panel, zobrazování živých náhledů 
oken na celé obrazovce či snadnější způsob 
práce s okny, které lze intuiti vně uspořádat 
přetažením myší na okraj obrazovky. 
Seznamy odkazů dostupné po kliknutí  
pravým tlačítkem na ikonu aplikace na 
hlavním panelu umožňují rychlý přístup 
k naposledy používaným souborům. 
Některé seznamy odkazů zobrazují také 
příkazy pro běžné úlohy jako například 
přidání nové poznámky. 

Vylepšeno bylo i vyhledávání, které 
umožňuje najít větší množství informací 
ve více umístěních a navíc rychleji než 
v předchozích verzích operačního systému 
Windows. Výsledky hledání jsou seskupeny 
podle kategorií a obsahují zvýrazněná 
klíčová slova. Pomocí nových dynamických 
fi ltrů lze výsledky okamžitě rozdělit do 
kategorií, jako jsou například typ dat nebo 
typ souborů.

I ten nejpečlivější uživatel může udělat 
chybu a i ten nejspolehlivější počítač může 
posti hnout selhání hardwaru. Mnoho 
uživatelů však zapomíná zálohovat svá 
data pravidelně. V systému Windows 7 lze 
nastavit pravidelné zálohování dat pomocí 
tří kliknutí  myší. Lze zálohovat všechna 
data nebo jen specifi cké soubory a je také 
snadné vytvořit bitovou kopii systému, 
která obsahuje úplnou zálohu zahrnující 
kopie programů, systémových nastavení 
a souborů. Centrum akcí zároveň poskytuje 
z jednoho místa přehled o celkovém stavu 
systému. 

Uživatelé, kteří často přenášejí svůj 
počítač, ocení nastavení ti sku závislé na 
umístění. Systém Windows 7 umožňuje 
mít více výchozích ti skáren pro různá 
umístění a počítač si dokáže automati cky 
vybrat správnou ti skárnu podle toho, 
kde se nacházíte, ať už jste v práci, nebo 
doma. Nemusíte tedy ručně měnit výchozí 
nastavení nebo si pamatovat název ti skárny. 

Mobilní uživatelé ocení i vylepšení funkce 
Offl  ine soubory, která umožňuje soubory 
umístěné na serveru zpřístupnit pro 
používání offl  ine. 

Stati síce počítačů ročně jsou vyřazeny 
z provozu, ztraceny nebo ukradeny. 
Jednotky USB Flash a ostatní přenosná 
paměťová média představují další možnost, 
jak se cenná data mohou dostat do 
nepovolaných rukou. Nástroj BitLocker Drive 
Encrypti on lze použít k ochraně šifrováním 
všech souborů na pevných discích počítače. 
Pomocí nástroje BitLocker To Go je 
možné zajisti t i ochranu dat uložených na 
vyměnitelných jednotkách, jako jsou např. 
jednotky USB Flash. 

Seznamte se s Windows 7
Nejnovější operační systém společnosti  Microsoft , Windows 7, přináší celou řadu 
inovací a opět zjednodušuje každodenní práci s osobním počítačem. Zároveň se 
systém spouští , vypíná, probouzí z režimu spánku i odpovídá celkově rychleji.
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Internetový obchod Pěkné šperky běžící 
na aplikaci FastCentrik je rájem pro 
milovníky originální značkové bižuterie, 
např. Swarowski, Preciosa nebo Oliver 
Weber. E-shop napojený na ekonomicko-
-informační systém POHODA se díky 
vysokému nasazení jeho majitelky rychle 
stává oblíbeným a vyhledávaným místem 
pro nákup bižuterie na českém online trhu.

Paní Lenka Šáfrová, provozova-
telka e-shopu Pěkné šperky, je 
ideální představitelkou skupiny 
menších podnikatelů bez přede-
šlé zkušenosti  s obchodováním na 
internetu. A internetový obchod 
FastCentrik je zase díky své jedno-
duchosti  a nenáročnosti  ideál-
ním obchodním nástrojem pro 
začátečníky. Paní Šáfrová chtěla 
e-shop, který bude rychle spusti -
telný, který bude oboustranně ko-
munikovat se systémem POHODA 
(jmenovitě Ekonomickým systé-
mem POHODA Komplet) a jehož 
údržba pro ni jako provozovatelku 
nebude příliš náročná.

Dále kladla důraz na přehlednost 
a ergonomii e-shopu, aby se 
v něm zákazníci jednoduše vy-
znali a hledané zboží byli schopni 
rychle najít. Všechny její požadav-
ky aplikace FastCentrik splňuje, a protože 
je navíc velmi dobře připravená pro SEO, 
opti malizaci pro vyhledávače, a její dodavatel 
zaručuje spolehlivou technickou podporu, 
byla paní Šáfrová rozhodnuta. 

FastCentrik – velký e-shop 
za malé peníze do 24 hodin 
Společnost NetDirect s.r.o. je předním 
dodavatelem e-business řešení na českém 
trhu. Aplikace pro obchodování a prezentaci 
na internetu ShopCentrik a MediaCentrik, 
které společnost vytváří zákazníkům na míru, 
využívají převážně střední a větší společnosti . 
Na začátku roku 2009 představila společnost 
českému internetovému světu nový krabico-
vý systém FastCentrik, který funkčně vychází 
právě z úspěšného řešení aplikace Shop-
Centrik. Díky příznivé ceně, která zahrnuje 

i hosti ng aplikace, fl exibilitě a také bezplat-
ným automati ckým aktualizacím, se systém 
FastCentrik rychle stal oblíbeným obchodním 
nástrojem živnostníků a malých fi rem. Vel-
kou pomocí jsou pro uživatele také video-
manuály, které usnadňují nastavení funkcí 
a práci s administrací. Systém FastCentrik, 
který je zákazníkům nabízen přesně v sou-
ladu SaaS (Soft ware as a Service), poskytuje 
provozovatelům komfort kompletního řešení 
bez starostí .

O možnostech propagace e-shopu infor-
movala jeho majitelka paní Lenka Šáfrová 
následovně: „Využili jsme možnost exportu 
do porovnávačů zboží, což se ukázalo jako 
šťastná volba, protože v současné době z nich 
na naše stránky přichází až 50 % zákazníků.“ 
Důležitým nástrojem pro úspěch e-shopu 
jsou metody SEO, na které je systém Fast-
Centrik velmi dobře připravený. To potvr-
zuje i paní Šáfrová: „Výsledky opti malizace 
našeho obchodu jsou velmi uspokojivé, ale 
neusínáme na vavřínech a věnujeme svůj čas 
také budování kvalitních zpětných odkazů 
a partnerské sítě.“  

Propojení systémů 
FastCentrik a POHODA 
Díky intenzivní partnerské spolupráci 
společností  NetDirect a STORMWARE je 

propojení systémů FastCentrik a POHODA 
vyladěno a opti malizováno tak, aby 
výsledný produkt fungoval co nejlépe. 
Jednoduchým způsobem lze ze skladové 
evidence v systému POHODA vyexportovat 
data v XML formátu a poté je importovat 
přes administraci e-shopu do internetového 
obchodu FastCentrik.

Kompletní správa zboží, která zahrnuje 
editaci produktů, kategorií a nastavení cen, 

tedy probíhá pouze na jednom místě, 
a to v systému POHODA. Není třeba 
pracně udržovat databázi položek na 
dvou místech. Stačí pouze editovat 
produkty ve skladech a změny pravi-
delně přenášet do e-shopu. Naopak 
z e-shopu FastCentrik se do progra-
mu POHODA přenášejí všichni noví 
zákazníci, kteří se v internetovém 
obchodě zaregistrují, a zároveň jimi 
vytvořené objednávky. 

Se spoluprací obou systémů je 
spokojená i paní Šáfrová: „Systémy 
FastCentrik a POHODA jsou velmi 
dobře sehrané. Můžu se plně spo-
lehnout na jejich perfektní propojení 
a komunikaci, takže se nemusím 
obávat výskytu chyb či špatného 
přenosu dat. Propojení obou systémů 
mi ušetří spoustu práce, proto-
že nepotřebuji zadávat každého 
zákazníka a objednávku ručně, ale 

pomocí synchronizace se tato data přenáší 
přímo do účetnictví. Jednoduchá a efekti vní 
je také správa a aktualizace kategorií, zboží 
i cenotvorby.“ 

PŘÍKLAD SPOLUPRÁCE SYSTÉMŮ POHODA A FASTCENTRIK:

Vyšperkovaný e-shop

Od verze Říjen 2009 je v informačním 
systému POHODA E1 správa 
internetového obchodu včetně 
kategorizace skladových položek, 
provázání souvisejícího a alternati vního 
zboží a správy jednotlivých parametrů 
zboží opravdu komfortní. Více 
informací o nových možnostech 
administrace internetového obchodu 
přímo v programu POHODA je na 
stranách 7–8.

www.pekne-sperky.cz
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Systém PAMICA umožňuje rychlé a pohodlné vedení údajů 
o zaměstnancích, jejich pracovních poměrech a veškerých 
podkladech potřebných pro výpočet mezd. Podporuje více 
pracovních poměrů u jednoho zaměstnance, rovnoměrné, 
nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby a základní 
nebo zkrácené úvazky i odměňování bez stanoveného úvazku. 
Zpracování mzdové agendy ulehčuje především množství 
automati ckých funkcí a výpočtů, které minimalizují vedlejší 
pomocné výpočty a práce a s tí m související možnost výskytu chyb. 
Mezi takové funkce patří např.:

 automati cký výpočet daně z příjmů i roční zúčtování záloh na daň 
 z příjmů za všechny pracovní poměry zaměstnance,

 automati cký výpočet základní nezabavitelné částky mzdy,
 automati cký výpočet nároku na dovolenou,
 automati cké rozúčtování mzdových nákladů na střediska, činnosti  

 a zakázky zadáním poměrů tabulkou.

Pro PAMICU není nikdo malý
Používat profesionální nástroj pro vedení personalisti ky a zpracování 
mezd nemusí být výsadou jen velkých fi rem. Díky spoustě 
automati ckých funkcí a výpočtů dovede PAMICA významně ušetřit 
práci i fi rmám, které mají třeba jen několik málo zaměstnanců. 
Porovnejte si pořizovací náklady tohoto systému, zejména ve vztahu 
k celkovým mzdovým nákladům své fi rmy, a zjistí te, že PAMICA je 
opravdu výhodnou investi cí. 

Dvě řady systému PAMICA
Vybrat si můžete ze dvou řad personálního a mzdového systému. 
Řada PAMICA je postavena na technologii fi le-server. Zvyšující 
se nároky na ochranu dat a stabilitu systému se staly podnětem 
pro vznik řady PAMICA SQL, která pracuje na základě technologie 
klient-server a přináší tak do zpracování mezd a personalisti ky další 
rozměr – větší výkon a bezpečnost. 

POHODA nebo PAMICA?
I systém POHODA umožňuje vedení údajů o zaměstnancích 
a zpracování mezd. V porovnání s agendami personalisti ky 
a mezd v programu POHODA je však systém PAMICA jejich dalším 
generačním stupněm. PAMICA např.: 

 při tvorbě mzdy zpracuje neomezený počet položek a jejich 
 kombinací,

 umožňuje defi nování vlastních složek mezd
 pomocí XML rozhraní dokáže spolupracovat s libovolným 

 docházkovým systémem a importovat z něj data potřebná 
 pro výpočet mezd, 

 v případě exekucí na mzdu zaměstnance usnadňuje plnění 
 povinnosti  provádět srážky ze mzdy, včetně rozlišení přednostních 
 a nepřednostních pohledávek a automati ckého vypočtení 
 nezabavitelné části  mzdy, případně odešle sraženou částku 
 na účet oprávněného,

 umožňuje rozúčtování tzv. třináctých platů do průměrného 
 výdělku,

 sleduje přečerpanou, resp. nevyčerpanou dovolenou na konci 
 kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru,

 umožňuje sledování vývoje mezd a další stati sti cká 
 vyhodnocování díky přístupnosti  dat za všechna zpracovaná 
 období,

 při vystavování mezd kontroluje správnost a úplnost podkladů,
 umožňuje sestavení dat pro ISPV.

Pomocí napojení na systém POHODA snadno přenesete závazky 
vzniklé při vypočtení mezd do svého účetnictví. 

Kromě řady prakti ckých funkcí nabízí program PAMICA velké 
množství ti skových výstupů určených pro nejrůznější insti tuce, 
od správy sociálního zabezpečení přes fi nanční úřad až po banku, 
a řadu formulářů a vzorových dokumentů pro fi remní účely. Celkem 
obsahuje více než 120 ti skových sestav usnadňujících práci při 
zpracování mezd i vedení personalisti ky. Některé z nich nabízí 
i systém POHODA. Porovnání těch nejpoužívanějších uvádí přehled 
na protější straně. 

PAMICA – komplexní zpracování 
personální a mzdové agendy

Pokud si chcete dopřát větší komfort při vedení personalisti ky a zpracování mezd, pak 
PAMICA je tou pravou volbou. Základní ovládání a koncepce tohoto profesionálního 
nástroje na vedení agend personalisti ky, pracovních poměrů a zpracování mezd vychází 
z Vám dobře známého ekonomicko-informačního systému POHODA. I v programu 
PAMICA se setkáte s intuiti vním a přehledným ovládáním, dokonalou provázaností  
jednotlivých agend a rozsáhlým systémem kontextové nápovědy. Oba systémy – POHODA 
a PAMICA – navíc dokážou spolupracovat.
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Insti tuce/oblast Název ti skové sestavy POHODA PAMICA

správa sociálního zabezpečení

Příloha k žádosti  o dávky nemocenského pojištění

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního výdělku

Doklad o výši příjmů nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách za kalendářní měsíc 
srpen

Oznámení o nástupu do zaměstnání

fi nanční úřad

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Vyúčtování srážkové daně odvedené zaměstnavatelem

Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem

Vyúčtování daně z příjmů odvedené zaměstnavatelem (část I.)

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  
a z funkčních požitků

Počet zaměstnanců

Příloha č. 3 k „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti  a z funkčních požitků“

Příloha č. 4 k „Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé 
činnosti  a z funkčních požitků“

Žádost o proplacení daňového bonusu

Český stati sti cký úřad

Měsíční výkaz v obchodě a službách

Čtvrtletní výkaz o práci

Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních 
odvětví

Výkaz o pracovní neschopnosti  pro nemoc a úraz

výplatní list

Výplatní pásky

Diskrétní výplatní pásky

Soupis o dani z příjmů

smlouvy

Pracovní smlouva

Mzdový výměr

Okamžité zrušení pracovního poměru

Podrobnější materiály a demoverzi programu PAMICA si můžete vyžádat prostřednictvím bezplatné telefonní linky 800 178 278. 
Nebo kontaktuje některou z poboček STORMWARE, konzultanti  a technici Vás programem PAMICA rádi provedou. Možnosti , 
vlastnosti  a funkce systému PAMICA si také můžete nechat představit na bezplatném semináři. Bližší informace o semináři naleznete 
na www.stormware.cz/pamica/seminar.aspx.
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Možnost práce s ekonomickým 
a informačním systémem odkudkoli, 
pohodlná výměna ekonomických dat mezi 
účetní fi rmou a klientem, souběžná práce 
v systému na více pobočkách, bezpečné 
datové úložiště – to jsou nejaktuálnější 
požadavky společností , samostatných 
účetních i účetních fi rem. S tí m ale souvisí 
potřeba vlastní nákladné infrastruktury, 
která je pro provoz síťových verzí nezbytná. 
Chcete-li vědět, jak je možné tyto 
požadavky naplnit bez velkých investi c, je 
téma hostování určené přímo pro Vás.

Hostování systému POHODA v praxi zname-
ná, že program je nainstalován v datovém 
centru na serverech poskytovatele a uživatel 
přistupuje k programu pomocí vzdáleného 
připojení. Na monitoru uživatele se program 
zobrazuje úplně shodně, jako kdyby byl na-
instalovaný přímo v počítači. Nemění se nic 
na jeho funkčnosti  ani vzhledu, pouze není 
spouštěn přímo v počítači uživatele, ale na 
vzdáleném serveru. K provozování síťových 
verzí tedy není v případě hostování potřeba 
budovat nákladnou IT infrastrukturu, ale 
stačí její prostý pronájem.

Taková varianta provozu informačního 
systému přináší nové možnosti  
společnostem s více pobočkami, účetním 
fi rmám a jejich klientům, i samostatným 
účetním, kterým umožňuje práci z domova 
nebo přímo od klienta. 

Pro příklad použijeme účetní fi rmu, která 
zpracovává účetnictví pro několik svých 
zákazníků a používá k tomu program 
POHODA hostovaný v datovém centru 
poskytovatele hosti telských služeb. Pomocí 
vyčleněných licencí může účetní fi rma 
svým klientům povolit přístup k programu 
POHODA a umožnit jim mít k dispozici 
aktuální data, příp. s nimi přímo pracovat. 
Např. pokladní nebo fakturantka klienta 
může pořizovat doklady přímo do programu 
POHODA a zaměstnanec účetní fi rmy se 
postará o jejich zaúčtování.

Díky hostování je možné vyhovět také 
majiteli či fi nančnímu řediteli fi rmy, který 
chce mít vždy aktuální a úplný přehled 
o ekonomických datech, třeba ve formě 
výsledovky, rozvahy, přiznání k dani apod. 
Takový uživatel může mít nastaven jen 
přístup pro čtení, aby nemohl zasahovat 
do účetních agend. Sám si pak může 
z aktuálních hodnot generovat různé 
přehledy a reporty, a to bez jakékoli činnosti  
ze strany účetní, resp. dodavatele účetních 
služeb.

Možnosti  dálkového přístupu mohou 
využít samozřejmě uživatelé obecně. Díky 
této technologii mají možnost pracovat 
s hostovaným programem z kanceláře 
i různých poboček, od zákazníka, z domova, 
na služebních cestách i dovolené, zkrátka 
odkudkoli. Důležité je, že uživatel má 
online k dispozici vždy aktuální data bez 
nutnosti  jejich sehrávání, přenášení na USB 
fl ashdiscích nebo nahrávání do notebooku. 
V počítači, z kterého se uživatel k systému 
připojuje, nemusí být nainstalovaný žádný 
ekonomický program, ani umístěna cenná 
účetní data, což významně zvyšuje celkovou 
bezpečnost a spolehlivost systému.

Zásadní průlom může moderní pojetí  
hostování programů znamenat 
pro společnosti  s více pobočkami, 
jejichž zaměstnanci mohou pracovat 
s ekonomickým a informačním systémem 
POHODA současně a odkudkoli úplně 
shodně, jako kdyby všichni seděli v jedné 
kanceláři. Nedochází přitom k žádné zátěži 
systému, data nemohou být poškozena ani 
zneužita.

K dosažení maximálně funkčního 
a bezpečného systému nemusí uživatel 
budovat vlastní nákladnou infrastrukturu. 
O výkonný a spolehlivý server, aktualizace 
licencí používaných programů, zálohování 
dat, systémovou správu i uživatelskou 
podporu se stará poskytovatel hosti telských 
služeb. V případě hosti ngu poskytovaného 
společností  Českomoravské informační 

systémy lze všechny tyto služby získat za 
paušální měsíční poplatek. Navíc si můžete 
vybrat rozsah služeb, výkon a kapacitu 
serveru, případně další programy, které pro 
svou práci potřebujete.

 „Základní měsíční paušál za tarif 
Professional je 590 Kč za jednoho uživatele, 
včetně telefonické podpory, 3 GB datového 
prostoru na serveru či 5 GB přenesených 
dat,“ informuje o fi nanční stránce hostování 
Ing. Václav Svátek, generální ředitel fi rmy 
Českomoravské informační systémy s.r.o., 
a pokračuje: „ I malé fi rmy nebo jednotlivci 
mohou s minimálními náklady využívat 
všech výhod systémů, které doposud 
vlastnily jen velké společnosti . Volit lze 
ze dvou základních tarifů, ale je možné 
sestavit i tarif na míru potřebám konkrétní 
fi rmy.“  Prostřednictvím hosti ngu lze 
využívat veškeré obvyklé programové 
vybavení pro kancelářskou práci, např. balík 
Microsoft  Offi  ce, ale především všechny 
řady ekonomicko-informačního systému 
POHODA a další programy z nabídky 
STORMWARE Offi  ce.

Další informace o projektu POHODA ONLINE 
můžete získat na www.pohodaonline.cz, 
kde v sekci “Vyzkoušet” můžete zcela 
zdarma nahlédnout do světa hosti ngu a na 
vlastní kůži si otestovat, jak hostovaný 
program funguje. Pro získání přístupových 
údajů stačí kontaktovat centrum zákaznické 
podpory společnosti  Českomoravské 
informační systémy s.r.o. (info@cmis.cz, 
222 745 000, 775 775 667), která získala 
status Partner společnosti  STORMWARE 
pro aplikační hosti ng a je provozovatelem 
projektu POHODA ONLINE.

POHODA ONLINE

Přistupujte ke své POHODĚ pomocí 
hostování odkudkoliv a kdykoliv

Partner společnosti  STORMWARE 

pro aplikační hosti ng
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Pobočka sídlila v ulici na Veveří dlouhých 7 let. Teď ji najdete poblíž 
výstaviště na adrese Vinařská 1a. Věříme, že si novou lokalitu oblíbíte, 
a to hned z několika důvodů:

 Pro zákazníky pobočky je k dispozici parkoviště 
 až pro 6 automobilů, takže zaparkování je jednoduše 
 řečeno POHODA.

 Nové působiště se nachází v klidné lokalitě obklopené zelení.
 V nové učebně je možné pořádat školení až pro 11 účastníků.

Špičkové konzultační a technické služby, tak jak jste na ně byli zvyklí 
na Veveří, pochopitelně zůstávají. Kolekti v brněnské pobočky je 
připraven nadále poskytovat služby na té nejvyšší úrovni. K osobní 
návštěvě pobočky Vás tí mto zve její vedoucí Ing. Tomáš Prudký: „Kro-
mě dobré kávy Vám tým na naší pobočce nabídne kompletní škálu 
produktů a služeb a je připraven odpovědět na veškeré Vaše dotazy.“

BUSINESS 24 Databanking 
si s POHODOU rozumí

Patříte-li mezi klienty České spořitelny, 
máte od října možnost využívat novou 
službu BUSINESS 24 Databanking, která 
Vám zpřístupní vybrané bankovní služby 
přímo z ekonomicko-informačního systému 
POHODA nebo z personálního a mzdového 
systému PAMICA. Díky přímému propojení 

internetového bankovnictví s programem 
POHODA či PAMICA budete mít možnost 
jednoduše odesílat tuzemské i zahraniční 
platební příkazy do banky a zároveň 
získávat výpisy z účtu, a to přímo z prostředí 
programu POHODA či PAMICA. Bankovní 
styk je nyní možný i bez nutnosti  importu, 

resp. exportu dat a přihlašování se do služby 
BUSINESS 24 Internetbanking. Komunikace 
díky použitým šifrovacím certi fi kátům 
umožňuje vyšší stupeň ochrany dat 
a posouvá tak spojení s bankou na mnohem 
bezpečnější úroveň. 

Pokud jste uživatelem služby BUSINESS 24 
Internetbanking a máte čipovou kartu s kli-
entským certi fi kátem, můžete novou službu 
využívat zcela automati cky a bez zvláštního 
poplatku. Více se o službě BUSINESS 24 Da-
tabanking můžete dovědět na lince Podpory 
komerčních klientů 844 128 128 nebo pro-
střednictvím e-mailu: business24@csas.cz.

POHODA v Brně na lepší adrese

Služba BUSINESS 24 je moderní forma internetového bankovnictví, která umožňuje 
efekti vní obsluhu účtu, šetří čas a dovoluje pohodlné vyřizování osobních i fi remních 
fi nančních potřeb, aniž by byla nutná osobní přítomnost v prodejním místě České 
spořitelny. BUSINESS 24 Databanking je datové rozhraní umožňující klientům České 
spořitelny, kteří mají akti vovanou službu BUSINESS 24 a zároveň využívají ekonomický 
nebo informační systém podporující Databanking, přímou komunikaci mezi tí mto 
systémem a bankou. 

K přesunům však nedošlo pouze v Brně, ale v rámci budovy 
si po dvou letech polepšila i pobočka v Liberci. Od srpna 
ji naleznete o dvě patra výše, než jste byli zvyklí, a těšit se 
můžete na větší a světlejší prostory a novou hezkou učebnu 
pro šest účastníků školení.

Je pro nás milou povinností  oznámit Vám, že brněnská 
pobočka společnosti  STORMWARE byla přestěhována ze svého 
dlouholetého působiště do prostor zcela nových, příjemných 
a atrakti vních.

Prodejní a školicí středisko STORMWARE

Brno, Vinařská 1a
tel.: 541 242 048, e-mail: brno@stormware.cz
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:

Hibernia
expert na švýcarské hodinky

O společnosti  Hibernia
Společnost Hibernia s.r.o. je společně se svou sesterskou fi rmou 
Temps Concept s.r.o. největším dodavatelem švýcarských hodinek 
a šperků na český a slovenský trh. Společnost byla založena v roce 
1990 a první hodinky, jednalo se o značku Tissot, začala do České 
republiky distribuovat v roce 1993. Postupně následovaly i značky 
Longines, Calvin Klein, Mido, Swatch, Certi na a řada dalších. Celkem 
společnost zastupuje v České republice 11 světových značek a od 
roku 1999 působí společnost také na Slovensku, kam v současnosti  
importuje 10 značek. V roce 2004 došlo k otevření prvních obchodů 
společností  Hibernia a Temps Concept s názvy Swatch a Details, 
kterých je nyní v České republice 27, a také ke vzniku vlastního 
hodinářského servisu. Na Slovensku je společnost spoluvlastníkem 
tří obchodů a kromě maloobchodního prodeje dodává hodinky 
a módní doplňky řadě velkoobchodních partnerů u nás i na 
Slovensku. 

www.hibernia.cz

Vstupní požadavky
Vedle základních funkcí jako je vedení účetnictví a zpracování mezd 
měla společnost Hibernia požadavek na propracovaný skladový 
systém, který měl umožnit efekti vní zpracování běžných denních 
operací. Vzhledem k velikosti  a dynamickému rozvoji společnosti  
byla zřejmá nutnost opti malizace vybraných procesů. Významným 
požadavkem byla také maximální možná automati zace nejpracněj-
ších procesů, podrobný reporti ng obchodní činnosti  i skladových 
zásob a schopnost systému pojmout velké množství dat.

Řešení
Informační systém POHODA E1: síťové a přídavné síťové licence pro 
celkem 30 počítačů + 30 licencí POHODA Kasa  

Počet uživatelů: 28 uživatelů systému POHODA
 80 uživatelů produktu POHODA Kasa

V systému bylo nutné vyřešit více dodacích adres k jednomu 
zákazníkovi a na různé dodací adresy bylo nutné pamatovat také 
při úpravách ti skových výstupů. Např. ti skové sestavy zobrazující 
dodávky jednotlivým zákazníkům se dále rozpadají na konkrétní 
dodací místa a přináší tak managementu požadované stati sti cké 
informace. V souvislosti  s prodejem velkoobchodním zákazníkům byl 
pro potřeby komisního prodeje vytvořen tzv. Rezervační list, který 
po prodeji komisního zboží umožní vytvořit vydanou fakturu. 

Dále bylo vytvořeno několik automati ckých úloh, např. zcela 
automati cká aktualizace analyti ckého účtu na kartách zásob 
a následná aktualizace zaúčtování skladových pohybů způsobem A. 
Na velkoobchodním skladě se účet přiřazuje podle výrobce zboží 

a na maloobchodních skladech se účet přiřazuje pouze podle 
umístění prodejny. 

Automati ckým přiřazováním hodnoty do pole Výnos na kartách zásob 
dochází k přesně defi novanému zaúčtování jednotlivých položek na 
prodejních dokladech, přičemž se automati cky použije správný účet 
tržeb podle výrobce zboží.

Pro snadnou aktualizaci reportů byla vytvořena úloha, která denně 
exportuje účetní výsledky do excelového souboru. Reporty jsou na 
tento soubor napojeny a aktualizace účetních výsledků je tak velmi 
snadná a rychlá.

Společnost v současné době provozuje třicet maloobchodních prode-
jen, ve kterých používá produkt POHODA Kasa. Po úpravě nastavení 
tvorby pokladních dokladů a ostatních pohledávek bylo nastaveno 
automati cké načítání balíčků dat z jednotlivých pokladen do centrální 
databáze, ke kterému dochází v nočních hodinách. Každé ráno tak 
mají uživatelé přehled o tržbách na konkrétních prodejnách.

Součástí  implementace systému POHODA byla také tvorba desí-
tek ti skových sestav, např. nejprodávanější zboží z pohledu počtu 
prodaných kusů nebo tržeb, poměrové ukazatele (podíl určité značky 
na tržbách apod.) a řada dalších. Jak říká fi nanční ředitelka Ing. Ivana 
Sahulová: „Snadno tak můžeme identi fi kovat zboží, které tvoří velký 
podíl na hodnotě skladu, ale nižší podíl na tržbách, nebo naopak zbo-
ží, které tvoří velký podíl na prodejích a nižší na hodnotě skladu, což 
znamená, že má vysokou obrátkovost. Systém nám poskytuje kom-
plexní přehled o chodu celé společnosti , takže se můžeme soustředit 
jen na oblasti , kde je to opravdu potřeba.“ 

2004
 oslovení dodavatele systému, předprodejní konzultace, 

 úvodní studie, rozhodnutí  o implementaci
 instalace ekonomického systému POHODA včetně produktu 

 POHODA Kasa v první prodejně

2005–2007
 úpravy ti skových sestav na míru
 instalace systému do postupně vznikajících prodejen

2008
 přechod na informační systém POHODA SQL, nyní E1
 tvorba zakázkových řešení

2009
 hledání dalších řešení typu automati cké zasílání zpráv 

 e-mailem, napojení na Microsoft  SharePoint

Harmonogram



Akti vace
Akti vace slouží k ověření legálnosti  insta-
lované licence programu a zjednodušeně 
řečeno má za účel znemožnit instalaci 
programu na více počítačích, než je v sou-
ladu s licenčním ujednáním. Akti vovat je 
zapotřebí veškeré typy licencí, základní 
licence pro jeden počítač, síťové licence 
i přídavné síťové a nesíťové licence, a to 
do 30 dnů od instalace programu. 

Akti vace licencí
v terminálovém provozu
Do říjnové verze programu POHODA byla 
doplněna, v souladu s licenční smlouvou, 
i akti vace licencí používaných v terminá-
lovém prostředí, které tuto akti vaci do-
posud nevyžadovaly. Terminálové služby 
vytváří pro uživatele virtuální pracovní 
prostředí (virtuální počítač). Podle licenč-
ní smlouvy každý uživatel v terminálovém 
prostředí musí mít přidělenu vlastní pří-
stupovou licenci (síťovou licenci v rámci 
NET(N) nebo přídavnou síťovou licenci 
CAL). V běžné praxi má fi rma několik 
pevných počítačů či notebooků a několik 
uživatelů využívá terminálové služby. 
Akti vace tedy bude vyžadována kromě 
fyzických počítačů i u počítačů virtuálních 
(terminálových připojení).

Akti vace vs. monitoring licencí pro terminálové služby

Příklad: POHODA NET3 a terminálový režim
Firma má zakoupenu licenci NET3, tedy síťovou licenci pro 2–3 počítače. K serveru 
s instalací programu POHODA jsou připojeny dva počítače s klientskou instalací 
programu POHODA. Uživatel Alice přistupuje k programu POHODA v terminálovém 
režimu, nemá však pro sebe vyhrazen počítač s vyčleněnou licencí. Uživatel Bob je 
jediným uživatelem jednoho z počítačů s klientskou instalací programu POHODA. 
Nyní však potřebuje k programu POHODA přistupovat také terminálově.

Tento článek řeší problemati ku využití  licencí k programu POHODA v rámci terminálových služeb.

Monitoring síťových licencí
V případě používání terminálových služeb 
umožňuje licenční smlouva uživateli, který 
má na vyhrazeném počítači přidělenu vlastní 
licenci, tuto licenci sdílet. To znamená, že 
uživatel, který má vyhrazený počítač a na něm 
vyčleněnou přístupovou licenci, nemusí pro 
připojení k terminálovým službám čerpat 
další přístupovou licenci. Systém akti vací tuto 
licenční výhodu bohužel neumožňuje využít. 
Z tohoto důvodu byl do programu POHODA za-
veden druhý akti vační režim, a tí m je monito-
ring využití  licencí na terminálovém serveru.

V režimu monitoringu se akti vují pouze fyzické 
počítače a terminálový server. Jednotlivé 
licence v terminálovém provozu se neakti vu-
jí. Režim je založen na monitorování využití  
všech licencí, a to fyzických i terminálových. 
Monitoring sleduje používání programu,  za-
znamenává každé jeho spuštění jednotlivými 
uživateli a sestavuje tzv. reporty, které odesílá 
na licenční server společnosti  STORMWARE.

Odesílání reportů probíhá v intervalech 
alespoň jednou za 30 dní nebo jednou za 
250 spuštění programu. Na základě reportů 
licenční server v delším časovém období 
vyhodnocuje používání licencí. V případě, 
že není monitorovací report odeslán, nebo 

v případě, že vykazuje porušování licenčního 
ujednání, může licenční server další používání 
licencí a spouštění programu omezit nebo 
zablokovat. 

Akti vace, nebo monitoring?
Pokud máte uživatele, kteří s programem 
pracují pouze na pevném počítači, nebo pouze 
v terminálovém režimu, jinými slovy nepotře-
bujete využívat sdílení jedné licence jedním 
uživatelem, je pro Vaši fi rmu výhodnější jít 
cestou akti vace licencí. Zůstat u akti vací licen-
cí můžete i v případě, že by někteří uživatelé 
potřebovali kombinovat lokální používání 
programu POHODA se vzdáleným přístupem 
v terminálovém režimu. Je to možné ovšem 
pouze za předpokladu, že takovým uživate-
lům nastavíte terminálový přístup i pro práci 
v lokální síti . Jedině tak se pro tyto uživatele 
nebudou akti vovat dvě instalace.

Pokud potřebujete kombinovat u jednotlivých 
uživatelů, kteří mají vyhrazený počítač, použití  
programu lokálně a terminálově a chcete 
využít sdílení licence, je pro Vás vhodnější 
monitorování použití  licencí. 

Použití  proxy serveru
Pro monitorování použití  licencí je vyžadová-
no povolení připojení jednotlivých uživatelů 
k internetu. Pokud z nějakého důvodu nemají 
uživatelé toto připojení povoleno, mohou 
administrátoři v rámci interní sítě instalo-
vat Proxy reportovací server, přes který se 
zprávy o použití  odesílají na licenční ser-
ver STORMWARE. Návod na instalaci a nasta-
vení Proxy reportovacího serveru najdete ke 
stažení v Zákaznickém centru, příp. na instalač-
ním CD programu POHODA ve složce Guide.

Volba: Akti vace → Uživatel Bob 
překračuje počet licencí

Bob se k programu POHODA nepřipojí. Podle 
systému akti vací jsou toti ž používány už tři licence 
programu POHODA – dvě licence jsou využity na počítačích 
s klientskou instalací a třetí  licenci využívá Alice pracující 
v terminálovém režimu. Aby Bob mohl program POHODA 
používat, musel by buď některou ze tří licencí deakti vovat, 
nebo by pro něj fi rma musela zakoupit další licenci (v tomto 
modelovém příkladu rozšířit na NET5).

Volba: Monitoring → Uživatel Bob 
přistupuje ke své vyčleněné licenci

Bob může program POHODA používat, přistupuje 
toti ž k instalaci programu POHODA na svém 
vyhrazeném počítači. Na jeho vyhrazeném počítači 
nepracuje nikdo jiný, k programu POHODA jsou připojeni 
vždy maximálně tři uživatelé a Bob tedy nepotřebuje další 
licenci, protože sdílí přidělenou licenci ze svého vyhrazeného 
počítače s terminálovým připojením.

PC 1
s klientskou 
instalací systému 
POHODA

NB 1
uživatel Alice

připojení terminálovou službou

server s instalací 
systému POHODA

NB 2
uživatel Bob

připojení terminálovou službou

?

PC 2
s klientskou instalací 
systému POHODA 
vyhrazen pro uživatele Bob
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