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Vážený zákazníku,
uběhlo několik měsíců a do Vaší schránky přišla v rámci zákaznické podpory SERVIS 2009
zásilka s další základní verzí ekonomicko-informačního systému POHODA, tentokrát
s názvem Květen 2009, release 9200. Pravděpodobně jste očekávali tradiční podobu zásilky
s CD, dopisem a přehledem novinek v nové verzi. Nebojte se, o nic z toho nepřijdete, právě
naopak. Protože bychom chtěli, aby se POHODA stala opravdu Vaší POHODOU, rozšířili jsme
přehled novinek o další informace, zajímavosti a tipy na efektivnější využití nejen samotného
programu POHODA, ale i Vašeho času, peněz a dalších zdrojů.
Například s pomocí nového jednotného formátu elektronické fakturace ISDOC můžete výrazně
a dlouhodobě snížit své náklady na fakturaci a s tím spojenou administrativu, a v širším
důsledku šetřit také životní prostředí. Společnost STORMWARE se na vzniku tohoto formátu
aktivně podílela. Vy tak máte jistotu, že Vaše POHODA bude v první vlně ekonomických
a informačních systémů, které budou umět s tímto formátem nakládat. Dočkáte se v říjnové
verzi.
Šetřit ale můžete už teď. Svůj čas třeba díky novému e-shopu, který jsme zprovoznili na našich
internetových stránkách. Peníze zase díky přehledu společnosti DAQUAS v softwarových
licencích Microsoft. A další peníze třeba vydělat pomocí vlastního internetového obchodu
postaveného na systému FastCentrik …
Poslední stránky tohoto magazínu patří informačnímu systému POHODA SQL. Postupně Vám
představíme jeho výhody, které mohou být zajímavé i pro menší společnosti. Tentokrát padla
volba na volitelné parametry a administraci uživatelských práv.
Základním účelem této zásilky však stále zůstává, aby se Vám do rukou dostala nová verze
programu POHODA a přehled novinek a změn v této verzi.
Přeji Vám příjemnou práci s novou POHODOU, a také krásné léto.
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Novinky ve verzi Květen 2009
SQL
Na jednom SQL Serveru je nyní umožněn souběžný provoz více instalací programu POHODA SQL.
JAK? Pro použití více instancí programu POHODA SQL je nutné použít aplikaci
StwPhBuilder. V této aplikaci je nutné vytvořit
další mateřskou databázi pro informační systém
POHODA SQL a nastavit program POHODA SQL
tak, aby tuto databázi používal. Toto nastavení
provedete v průvodci při prvním spuštění programu nebo prostřednictvím povelu Databáze/
Nastavení SQL serveru v agendě Soubor/Účetní
jednotky. Pro použití více instancí programu
POHODA SQL na jednom SQL Serveru je nutné
dodržet podmínky licenční smlouvy, kterou
naleznete na instalačním CD programu POHODA,
resp. při instalaci produktu.

Byla přidána nová událost OnBarCode, která umožňuje načíst
čárový kód pomocí čtečky čárových kódů v případě, že je zapnuta
v agendě Hardware.
V Uživatelské agendě je možné přidat povel do místní nabídky.
V Uživatelské agendě je také možné vytisknout aktuální záznam
pomocí tiskové sestavy Doklad.
Používání volitelných parametrů bylo umožněno i pro agendu
Číselné řady.
V Nastavení SQL serveru můžete nyní vybrat složku, do které budou
vytvářeny soubory transakčního logu databází programu POHODA
na SQL serveru. Přesunutím transakčního logu na jiný fyzický disk je
možné dosáhnout vyššího výkonu celého systému.
Byla rozšířena funkcionalita externích nástrojů.
JAK? Do výběru parametrů v agendě Nastavení/Externí nástroje
byly přidány parametry s SQL dotazem pro hlavní tabulku agendy
a pro položkovou tabulku. Prostřednictvím volby Povolit ukončení
externího nástroje může uživatel ukončit činnost spuštěné aplikace.
Tuto volbu je možné použít pouze v případě zatržené volby Počkat na
ukončení externího nástroje.

SQL VOLITELNÉ PARAMETRY
Pro uživatelské agendy byly doplněny nové funkce a události, které
je možné využít pomocí VBS skriptu na záložce Nastavení v agendě
Volitelné parametry.
Funkce ShellExecute byla doplněna o možnost otevření cesty,
dokumentu či aplikace. Pomocí této funkce je také možné
dokument vytisknout.

XML
Pomocí XML lze do systému POHODA importovat seznam zakázek.
Při XML importu skladových položek do dokladů je už možné
poznámku volně editovat.
Do XML exportu přibyla možnost zadat vlastní filtr, který je uložený
v konkrétní agendě.
Nově lze vyexportovat prostřednictvím XML prodejní ceny včetně
cizích měn.
Při XML importu objednávky se přenáší také telefonní číslo
a fax.
Exportovat už lze také záznamy z agendy Saldo, stejně jako
z agendy Členění skladů.
Pro XML komunikaci u objednávek a u agendy Adresář bylo
doplněno pole ID externího nástroje.

ÚČETNICTVÍ A FAKTURACE
Do Průvodce pro ověření IČ v IS ARES v agendě Adresář jsme doplnili
funkci pro porovnání záznamů v programu POHODA a informačním
systému ARES.
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JAK? Jednoduše tak zjistíte, ve kterém údaji se záznamy liší, ať
už je to název firmy, adresa, či DIČ. Jednotlivé rozdíly už nemusíte
pracně dohledávat a ručně opravovat, jen se rozhodnete, zda budete
chtít údaje v poli Firma, Ulice, Obec nebo DIČ aktualizovat či ne.

dle jednotlivých dodávek. Velice jednoduše a rychle také zobrazíte
grafický přehled fakturovaných a uhrazených částek v členění
po jednotlivých měsících či fakturovaných částek na jednotlivá
střediska, činnosti či zakázky.
Do zahraničního příkazu k úhradě lze zadat částku v domácí měně.
JAK? Nyní již můžete snadno a rychle připravit úhradu částky
v českých korunách do zahraniční banky. Hodnotu v korunách zadáte
do pole Částka na záložce Položky příkazu v agendě Fakturace/
Příkazy k úhradě.

Pokud vlastníte účet u ČSOB a vytváříte pro něj tuzemské příkazy
k úhradě, můžete si vytisknout formulář této banky přímo
z programu POHODA.
Pokud budete mít v příkazu více než jednu položku, vytiskne
se automaticky hromadný příkaz k úhradě. Novinkou je i tisk do
originálního formuláře. Na dialogovém okně Tisk stačí pouze
zatrhnout volbu Tisk do orig. formuláře a do tiskárny vložit vlastní
tiskopis.
V agendě Vydané faktury a Ostatní pohledávky přibyla tisková
sestava Upomínky faktur (pohledávek) v prodlení v cizí měně.
Po zadání konkrétního data splatnosti v dialogovém okně
Tisk se na tiskové sestavě zobrazí z vybraných vydaných faktur, resp.
ostatních pohledávek ty, které jsou po zvoleném datu splatnosti
neuhrazené. Doklady vstupující na sestavu jsou seřazené podle
jednotlivých cizích měn. Libovolně lze zvolit, zda se budou tisknout
pohledávky v Kč, případně jen doklady v konkrétní měně. Pro každého odběratele se tiskne zvláštní stránka s upomínkou.

PRODEJKY

JAK?

V agendách Přijaté faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní
závazky a pohledávky přibyly nové tiskové sestavy s grafy. Jedná
se o přehledy měsíčních fakturací, fakturací dle středisek, činností
a zakázek a soupisku dokladů dle dodavatelů, resp. odběratelů.
Nyní již lze snadno zobrazit přehled jednotlivých dodavatelů
s uvedením celkové vyfakturované částky, či seřadit dodavatele

Byla doplněna tisková sestava Zaúčtování tržeb dle forem úhrad.
JAK? Na tiskové sestavě se zobrazí přehled zaúčtovaných
prodejek dle jednotlivých forem úhrad a uživatele, který prodejku
vytvořil. Na konci tiskové sestavy je celkový součet zaúčtovaných
tržeb. Tiskovou sestavu můžete využít pro kontrolu zaúčtovaných
prodejek a automaticky vytvořených pokladních dokladů, resp.
ostatních pohledávek. Sestavu naleznete v agendě Sklady/Prodejky.

Byla přidána tisková sestava Přehled denních tržeb.
JAK? Soupiska zobrazuje přehled denních tržeb zaúčtovaných
i nezaúčtovaných dokladů, které jsou rozděleny dle uživatele
a jednotlivých forem úhrad. Na konci tiskové sestavy se nachází
celková denní tržba. Den, pro který chcete přehled sestavit, uvedete
v poli Datum tisku na dialogovém okně Tisk.

Z důvodu zvýšení spolehlivosti programu POHODA byla doplněna
funkce pro kontrolu prodejek, prostřednictvím které se porovnají
hodnoty na dokladech s vypočtenými částkami k zaúčtování
a zkontrolují formy úhrad.
JAK? Tato funkce zároveň ověří,
zda se zvolená forma úhrady používá
pro danou agendu. Kontrola dokladů
se provede u všech vybraných a dosud
nezaúčtovaných prodejek. Výsledkem
kontroly je soupis všech prodejek, u kterých byly zjištěny chyby. Seznam chybných dokladů lze vytisknout. Tuto funkci
využijete především při velkém množství
dokladů, kdy vzniká větší pravděpodobnost špatného zadání dokladu. Funkci
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také doporučujeme provést v případě nesprávného uložení dokladu,
tedy pokud při ukládání nového záznamu došlo k násilnému ukončení programu nebo k výpadku elektrického proudu. Kontrolu dokladů
provedete prostřednictvím povelu Záznam/Kontrola před zaúčtováním v agendě Sklady/Prodejky.

Správně zadané údaje u jednotlivých zaměstnanců týkající se
způsobu zdanění (slevy apod.) a odvodů pojistného mají vliv na
korektní výpočet mzdy. Proto program POHODA při zadávání
nového zaměstnance v agendě Mzdy/Personalistika v případě, že
není vyplněna záložka Daně a pojistné, zobrazí upozornění.

V agendě Kasa Online byl umožněn přenos adresy zákazníka
z adresáře prostřednictvím čtečky čárových kódů.

OSTATNÍ

JAK? Pokud je kurzor v poli Zákazník, hledá program při
sejmutí čárového kódu číslo zákazníka přímo v agendě Adresář.
Pokud je kurzor v jakémkoliv jiném poli, vyhledá program při sejmutí
čárového kódu odpovídající skladovou zásobu a automaticky ji
přenese do prodejky.

PERSONALISTIKA A MZDY
Při zaúčtování mzdových záznamů, záloh či úrazového pojištění
máte nyní možnost výběru číselné řady pro ostatní závazky,
pokladní doklady a interní doklady (u firem, které vedou
účetnictví).
Už nemusíte automaticky vytvořené doklady ručně upravovat na
Vámi používanou číselnou řadu. Díky možnosti nastavit v programu
POHODA SQL uživatelům přístupová práva pouze ke konkrétním
číselným řadám zajistíte, že se mzdové záznamy nezobrazí
nepovolaným uživatelům.
JAK? Číselnou řadu pro záznamy bezhotovostně vyplácených
mezd, odvodů a srážek vytvářené do agendy Ostatní závazky a pro
zaúčtování hotovostní výplaty do agendy Pokladna lze vybrat
v Průvodci pro zaúčtování mezd. Průvodce zobrazíte prostřednictvím
povelu Záznam/Zaúčtovat mzdy v agendě Mzdy/Mzdy za konkrétní
měsíc.

Číselnou řadu pro zaúčtování záloh vyplácených v hotovosti, resp. pro bezhotovostní platby vytvářené do agendy Ostatní
závazky lze zadat v průvodci Zaúčtování záloh, který zobrazíte
prostřednictvím povelu Záznam/Zaúčtovat zálohy. Číselnou řadu pro
vystavený závazek na úrazové pojištění vyberete v dialogovém okně,
které zobrazíte prostřednictvím povelu Záznam/Úrazové pojištění.
Oba povely naleznete v agendě Mzdy/Personalistika.
JAK?

Byla přidána nová funkce pro zálohování a obnovení systémové
databáze. Díky ní by nemělo docházet ke ztrátě informací
o nastavených přístupových právech.
JAK? Zálohování systémové databáze může provést každý
uživatel, který má v přístupových právech povolenu možnost
Zálohování ve větvi Soubor\Databáze. Nastavení parametru
odmazávání systémové zálohy a načtení systémové databáze ze
zálohy může provádět pouze administrátor programu POHODA.

Záloha systémové databáze je vytvořena automaticky při ukončení
práce s programem POHODA nebo je možné provést zálohu
ručně přes nabídku Soubor/Zálohování/Zálohovat. V zobrazeném
dialogovém okně Záloha databáze aktuální účetní jednotky
a systémové databáze určíte způsob datové a systémové zálohy.
První způsob zálohování zkomprimuje databázi aktuálně otevřeného
účetnictví a uloží vytvořený soubor do složky Data/Zálohy a zároveň
zkomprimuje systémovou databázi do složky Data/Zálohy/ZálohySYS
v datové složce programu POHODA.
Druhý způsob zálohování umožní zkomprimovat databázi aktuálně
otevřeného účetnictví a zadat složku, kam se bude databázový
soubor, resp. systémová databáze zálohovat. Nechcete-li
systémovou databázi zálohovat, stačí odtrhnout volbu Včetně
systémové databáze.
V případě poškození systémové databáze je možné obnovit
zazálohovanou systémovou databázi ručně přes nabídku Soubor/
Zálohování/Načíst systémovou zálohu. V zobrazeném dialogovém
okně Načtení systémové databáze ze zálohy můžete vybrat způsob
načtení systémové databáze. Na výběr jsou tyto dvě možnosti:
Načíst poslední zálohu ze složky Data/Zálohy/ZálohySYS nebo Načíst
ručně zvolený záložní soubor. Zcela novou systémovou databázi je
možné vytvořit prostřednictvím volby Vytvořit novou systémovou
databázi.
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tuto skutečnost upozorní. Kontrolu lze
kdykoliv přerušit a zobrazit výsledek pro
již zkontrolované tiskové sestavy. Tuto
funkci doporučujeme použít po každé
aktualizaci programu POHODA. Ověříte
si tak funkčnost svých upravených
tiskových sestav. Kontrolu tiskových
sestav provedete prostřednictvím
povelu Soubor/Kontrola uživatelských
sestav.

Pomocí průvodce Nastavení parametru odmazávání systémové
databáze je možné zvolit, zda budete nebo nebudete chtít mazat
staré zálohy systémové databáze, příp. nastavit počet ponechaných
záloh databází. Průvodce zobrazíte prostřednictvím volby Nastavení/
Systémová databáze.

Byly aktualizovány poštovní tiskové sestavy.

TISK: REPORT DESIGNER
Tiskové sestavy nyní umožňují tisk dlouhých textů na více stránek,
např. dlouhé poznámky jako součást dokladu.

Do agendy Nastavení/Internetové obchody byla přidána podpora
nového internetového obchodu FastCentrik od firmy NetDirect.
JAK? Komunikace programu POHODA
a internetového obchodu FastCentrik probíhá
na základě XML komunikace. Pro nastavení
XML komunikace je nutné mít nainstalovaného klienta internetového obchodu
FastCentrik a k tomuto klientovi nastavit cestu v poli Oﬀ-line klient. Více o internetovém
obchodu FastCentrik na straně 09.

Byla přidána nová funkce pro kontrolu
funkčnosti všech uživatelských náhrad
originálních tiskových sestav a uživatelských
tiskových sestav.
JAK? Pokud je v tiskové sestavě použito
neexistující databázové pole, program na

JAK? V případě, že textový objekt v REPORT Designeru má ve
vlastnostech objektu na záložce Písmo vybranou volbu Přidávat řádky
a text přesahuje délku jedné strany, dojde k odřádkování textu po
odstavcích. Poslední odstavec, který se už na danou stranu nevejde,
se celý vytiskne na straně následující.
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Snížení nákladů na administrativu
skutečně na dohled

Taky si pamatujete na proklamace z veřejných míst, že díky internetu a elektronické
komunikaci ubude papírování? Vln s těmito
sliby jsme zažili několik, zejména v obdobích
před volbami. Namísto toho však administrativní zátěž podnikatelských subjektů
a s tím spojené náklady stále narůstají.
Tentokrát to vypadá, že se opravdu blýská
na lepší časy. Svědčí o tom také první reálné
kroky. Vznikl formát ISDOC.
Spousta výrobců ekonomických a ERP
systémů má ve svých produktech zakomponovány elektronické faktury (např. systém
POHODA má svůj eForm a import/export
dokladů pomocí XML). Správnou funkčnost
na obou stranách, u odesílatele i příjemce
elektronického dokladu, je však v současné době možné garantovat v podstatě jen
tehdy, používají-li obě strany stejný systém
nebo speciální importní můstky.
ISDOC je formát elektronické fakturace,
který sjednocuje doposud různé formáty
elektronických daňových dokladů na
jediný. Díky tomu bude možné v budoucnu
posílat elektronické faktury napříč všemi
ekonomickými systémy včetně systémů
používaných státem. Co to přinese
uživatelům jednotlivých ekonomických
systémů? V první řadě snížení nákladů na
tisk, expedici a doručení faktur a obálek,

ale i archivaci papírových účetních dokladů.
Sníží se také náklady a další nepříjemnosti
spojené s možnou chybovostí spojenou
s ručním zadáváním údajů do systému.
Zrychlení oběhu dokladů možná pomůže
i zkrátit splatnost faktur. Absence papíru
a tisku má také ekologický aspekt …
Na vzniku formátu ISDOC se podílelo
14 společností zastupujících český
softwarový průmysl na poli fakturačního
softwaru. Zástupci výrobců ekonomických
a ERP systémů se podepsáním „Deklarace
o společném postupu v oblasti řešení
elektronické fakturace v ČR“ zavázali, že
tento jednotný formát zapracují do svých
produktů, a to do 12 měsíců od jeho
zveřejnění. Ke zveřejnění formátu došlo
v březnu tohoto roku.
Ministerstvo financí a ministerstvo vnitra
zase přislíbily, že na tento formát připraví
veřejnou správu, a to jak z hlediska přijímání
elektronických faktur (veřejné zakázky, stát
a úřady jako odběratel zboží a služeb), tak
z hlediska jejich akceptace (finanční úřady
apod.). Že to s podporou formátu ISDOC
myslí vážně, ukázalo ministerstvo vnitra na
začátku dubna na konferenci Internet ve
státní správě a samosprávě. V průběhu této
konference získalo Sdružení pro informační
společnost za projekt e-Fakturace ISDOC

cenu ministra vnitra za přínos při rozvoji ICT
ve veřejné správě.

Společnost STORMWARE má na vzniku
formátu ISDOC také svůj podíl.
„Jako aktivní člen Sdružení pro informační
společnost patříme mezi zmíněných 14 společností, které v rámci pracovní skupiny
Elektronické standardy a výměna dat spolupracovaly na vytvoření nového formátu
ISDOC. Naši programátoři nyní pracují na
implementaci tohoto formátu do systému
POHODA,“ uvedl generální ředitel společnosti STORMWARE Petr Klička. POHODA
tak bude od říjnové verze na formát ISDOC
plně připravena a z pozitiv, které s sebou
používání elektronické fakturace a elektronických účetních záznamů přinese, budou
moct těžit všichni její uživatelé.
Vznik jednotného formátu elektronické
fakturace ukazuje, že i konkurenční
společnosti mohou v pohodě spolupracovat.
Více o formátu ISDOC se můžete dočíst na
www.isdoc.cz.
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STORMWARE DOPORUČUJE:

DAQUAS ví, jak na licence Microsoft
Nakupujete software převážně
nahodile, spíše podle aktuálních
potřeb než podle promyšlené
dlouhodobé strategie?
Zdají se Vám ceny softwaru nejasné
a postrádáte u nich logiku?
Chtěli byste na IT pro svou
společnost ušetřit z krátkodobého
i dlouhodobého hlediska?
Neměli jste tušení, že IT včetně
softwaru od společnosti Microsoft
si můžete místo nákupu třeba
pronajmout?
Máte byť malou pochybnost
o legálnosti softwaru, který používáte,
a chcete s tím něco udělat?
Vnímáte své IT jako „černou skříňku“
a máte tušení, že zvládne víc, než Vy
zvládnete využít, ale nevíte jak na to?
Potřebujete své IT vybavení nahradit
novým, rychlejším, bezpečnějším nebo
komplexnějším řešením, ale nevíte,
kde a jak začít a kde na to vzít?
Chcete, aby IT opravdu sloužilo
žilo
o Vám
Vám
a ne Vy jemu?

Pokud jste si na některou z otázek odpověděli kladně, možná potřebujete pomoct.
Poradců a konzultantů, kteří Vám v této
oblasti nabízejí své služby, je na českém trhu
mnoho, jejich kvalita však velmi různá. Abyste ale měli jistotu, že se s nimi nedostanete
do potíží kvůli nelegálnímu použití softwaru,
ani nebudete zbytečně vyhazovat peníze,
je třeba zvolit seriózního a osvědčeného
partnera.

POUKAZ

Na základě vlastních zkušeností Vám
můžeme jednoho takového doporučit. Je
jím společnost DAQUAS, která se ve světě
softwarových licencí pohybuje už více než
18 let. Za tu dobu získala komplexní znalosti
a zkušenosti a podařilo se jí také vytvořit

A) Jednorázová konzultace
v rozsahu do dvou hodin zdarma
B) Sleva 5 % při prvním pořízení
softwaru u společnosti DAQUAS
Každý zákazník může využít pouze jednu z nabízených výhod.
Heslo pro komunikaci se společností DAQUAS za účelem využití
některé z nabízených výhod je: Licenční POHODA

úzké partnerské vztahy s výrobci a dodavateli softwaru. Její zákazníci tak mají přístup
k výhodnějším cenám softwaru a zároveň
jistotu, že zvolené řešení je v souladu jak
s jejich potřebami, tak s licenčním ujednáním daného výrobce a obecně platnými
zákony a předpisy.
DAQUAS Vám může pomoci zorientovat
se v softwarových licencích nebo poradit
s financováním IT. Společnost STORMWARE
si DAQUAS také vybrala jako partnera
pro oblast softwarových licencí, zejména
k produktům značky Microsoft. Díky
této spolupráci se nám podařilo pro Vás,
uživatele produktů STORMWARE Oﬃce,
domluvit výjimečnou příležitost – máte
šanci získat jednorázovou konzultaci
v rozsahu do dvou hodin zdarma nebo
slevu 5 % při prvním pořízení softwaru
u společnosti DAQUAS.
Této nabídky můžete využít pro revizi
nebo vylepšení své současné licenční
situace či pro další rozvoj svého IT
vybavení. Nechte si poradit od zkušených
odborníků, kontaktuje společnost DAQUAS,
www.daquas.cz. Pro získání některé
z nabízených výhod se nezapomeňte
společnosti DAQUAS „prokázat“ heslem
Licenční POHODA.
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Nová konzultační kancelář v Olomouci
Rádi bychom Vás pozvali do nově otevřené
konzultační kanceláře společnosti
STORMWARE v Olomouci. Ať už budete
potřebovat poradit s výběrem toho
správného produktu z nabídky STORMWARE
Oﬃce, absolvovat školení nebo třeba
objednat některou z individuálních služeb,
můžete se od letošního března obracet na
novou konzultační kancelář v Olomouci.
Kancelář najdete v komplexu
Vědeckotechnického parku Univerzity
Palackého v Olomouci na adrese
Šlechtitelů 21. Kontaktovat ji můžete také na
telefonním čísle 588 003 300 (vždy v pondělí
a ve čtvrtek) nebo prostřednictvím e-mailu
na adrese olomouc@stormware.cz.
Po Hradci Králové, kde jsme otevřeli
pobočku v září loňského roku, se Olomouc
stala osmým krajským městem, ve kterém
můžete společnost STORMWARE navštívit.

Konzultační kancelář STORMWARE
Olomouc, Šlechtitelů 21 (areál VTP UP)
tel.: 588 003 300, e-mail: olomouc@stormware.cz
.cz

NOVÝ E SHOP S PRODUKTY
STORMWARE OFFICE
Před několika dny přibyla v Zákaznickém centru na internetových
stránkách www.stormware.cz nová položka. Jedná se o specializovaný e-shop s produkty společnosti STORMWARE. V tomto e-shopu můžete zatím jednoduše vybírat a objednávat další aplikace z produktové
rodiny STORMWARE Oﬃce. Připravujeme také možnost objednávání
doplňků a přídavných licencí k již zakoupeným programům.
Vstup do e-shopu je umístěn v menu Zákaznického centra. Listovat katalogem a vybírat si zboží do košíku můžete i bez přihlášení do svého
profilu v Zákaznickém centru. Přihlásit se můžete až na cestě k pokladně. Objednávkový proces si tím zjednodušíte, protože po Vašem přihlášení se do objednávky automaticky vyplní Vaše fakturační údaje.
Bude-li to zapotřebí, vyplníte nebo upravíte pouze dodací adresu.
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POHODA a FastCentrik
se navzájem podporují
Pokud uvažujete o spuštění nebo inovaci
svého vlastního e-shopu, nasměrujte svůj
hledáček na systém FastCentrik. Tento
systém je speciální verzí osvědčeného
systému ShopCentrik, na kterém běží
nejvýznamnější české e-shopy. FastCentrik
je určen pro živnostníky, malé a střední
firmy, které ocení rychlost a široké možnosti
individuálních úprav e-shopu, od nastavení
vzhledu až po přizpůsobení jednotlivých
modulů a funkcí. Originální internetový
obchod může pomocí tohoto systému
vzniknout a být spuštěn během 24 hodin.
Zajištěný hosting, podpora a měsíční úhrada
za licenci z něj dělají velmi operativní nástroj
pro hledání nových obchodních příležitostí.

a to na základě XML komunikace. Systémy
můžete navzájem propojit a zbavit se tak
starostí s udržováním databází Vašich
skladových položek, adresáře a dalších
dat na dvou místech. Data jednoduše
vyexportujete ze systému POHODA
a naimportujete do svého e-shopu. Naopak
z e-shopu zase můžete obdobně přenést
objednávky do systému POHODA, kde je
zpracujete obvyklým způsobem … Do říjnové
verze informačního systému POHODA SQL
chystáme kategorizaci skladových položek,
možnost definování alternativního
a provázání souvisejícího zboží. Spolupráce
systémů FastCentrik a POHODA SQL tak
dostane další, ještě komfortnější rozměr.

společnost se specializuje na e-business
aplikace a se svými produkty MediaCentrik,
ShopCentrik a FastCentrik sklízí nejen
úspěchy mezi zákazníky, ale také ocenění
Microsoft Awards. Těmi nejčerstvějšími
se může pochlubit právě FastCentrik,
který zvítězil v kategorii Nejlepších řešení
využívajících Microsoft Windows Server
2008, stal se nositelem titulu Technology
Awards Winner a postupuje do celosvětové
soutěže, a zároveň jako finalista v kategorii
Maloobchod & Velkoobchod získal titul
Industry Awards Finalist.

S ekonomicko-informačním systémem
POHODA si FastCentrik velmi dobře rozumí,

Systém FastCentrik je produktem české
softwarové společnosti NetDirect. Tato

Více informací o systému FastCentrik
najdete na www.fastcentrik.cz.

Odstartován další ročník soutěží
Firma a Živnostník roku
Zkuste získat titul Firma nebo Živnostník roku 2009.
Deník Hospodářské noviny v dubnu vyhlásil už čtvrtý
ročník těchto podnikatelských soutěží, které jsou určeny
všem firmám s obratem do 1,4 mld. Kč a minimálně
dvouletou účetní historií, resp. každému živnostníkovi
v zemi, který je minimálně 1 rok držitelem platného
živnostenského listu.
Společnost STORMWARE se soutěže Firma roku
zúčastnila v loňském roce, ve svém domovském
regionu zvítězila a získala tak titul Firma roku 2008
kraje Vysočina. Věříme, že i mezi Vámi se najde spousta
nositelů úspěšných podnikatelských plánů a zajímavých
příběhů. Zkuste své štěstí. Přihlášku do soutěže můžete
podat až do konce června.
Pořadatelsky se tohoto ročníku opět ujala agentura
Bison&Rose, titulárním partnerem soutěže firem
je společnost Vodafone, soutěž živnostníků letos
podporuje zejména společnost Mediatel. Více informací
o soutěžích, včetně pravidel a přihlášky, najdete na
www.firmaroku.cz, resp. www.zivnostnikroku.cz.

Vítězové krajského kola podnikatelských soutěží Byznys, Živnostník a Firma roku 2008 kraje
Vysočina. Za společnost STORMWARE převzal ocenění generální ředitel Petr Klička (vpravo).
foto | Kraj Vysočina
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PŘÍPADOVÉ STUDIE:

CFH Group

O společnosti CFH Group
Společnost CFH Group a.s. je distributorem produktů špičkové
kvality, které jsou jedinečné ve svém oboru a které pomáhají
klientům komplexně řešit otázky spaní, relaxace a zdravého
životního stylu. Společnost se člení na dvě divize. První divize
s názvem Magniflex se specializuje na exkluzivní distribuci matrací
a polštářů nejvyšší kvality, vyráběné prestižní italskou společností
Alessanderx S.p.a. s 50letou tradicí v oblasti zdravého spaní.
Výrobky se vyznačují vynikajícími anatomickými, ortopedickými,
antibakteriálními, hojivými a ekologickými vlastnostmi. Druhou
divizí společnost CFH Group exkluzivně na český trh dodává
patentované švédské pánské spodní prádlo Frigo, které k oblasti
pánské hygieny, zdraví a atraktivity přistupuje jedinečným způsobem
a boří a mění dosavadní mýty.
www.cfhg.cz
www.magniflex.cz
www.frigounderwear.cz

S ohledem na vstupní funkční požadavky na systém a také na
plánovaný postupný růst počtu uživatelů byl společnosti CFH Group
doporučen informační systém POHODA SQL. Skutečnost, že se
jednalo o novou společnost bez účetní historie, byla na jednu
stranu výhodou, protože se vše stavělo v podstatě na zelené louce.
Na druhou stranu bylo zapotřebí kompletní implementaci včetně
komplexního firemního školení a individuální úpravy nastavení
provést co nejrychleji, aby se společnost CFH Group mohla v co
nejkratším termínu spolehnout na bezproblémový ostrý provoz
svého informačního systému.
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti CFH Group
pan František Hlaváč hodnotí zavádění informačního systému
POHODA SQL takto: „To, že jsme dokázali systém nasadit tak rychle,
svědčí o jeho perfektní připravenosti k nasazení v českém prostředí
i o profesionálně zvládnuté implementační metodologii ze strany
společnosti STORMWARE. Po zhruba půl roce fungování bychom si
rádi zaplatili cca dvoudenní expertní konzultaci, abychom revidovali,
jak systém používáme a jak ho můžeme dále rozšířit.“

Vstupní požadavky
Vedle základních funkcí jako vedení účetnictví a zpracování
mezd měla společnost CFH Group představu o systému, který by
umožňoval k jednotlivým adresním kartám kupujících přiřazovat
různé prodejní ceny a zapisovat informace o komunikaci. Systém
měl být schopen také využít údajů z adresáře v dalších aplikacích,
především pro různé marketingové účely. Hlavní důraz ovšem
společnost CFH Group kladla na propracované sklady, podrobný
reporting obchodní činnosti i skladových zásob a schopnost systému
pojmout jak současné množství a spektrum dat v souvislosti
s převážně velkoobchodní činností, tak výhledově pokrýt i e-shop
a maloobchodní prodej.

Řešení
Informační systém POHODA SQL: serverová licence + klientská
licence pro 5 počítačů POHODA SQL CAL5
Počet uživatelů: 5, postupně 15–20

Harmonogram implementace
Prosinec 2008
12. 12. – oslovení dodavatele systému
předprodejní konzultace, úvodní studie, rozhodnutí
Leden 2009
navazující konzultace, příprava instalace
14. 1. – instalace systému
19.–21. 1. – komplexní firemní školení uživatelů, testovací
provoz
Únor 2009
3. 2. – úprava nastavení systému v provozovně klienta
zahájení ostrého provozu
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POHODA SQL se umí přizpůsobit
Informační systém POHODA SQL je systémem na pomezí ekonomických a ERP systémů.
Od systémů vyšší kategorie se nechal inspirovat např. technologií klient-server umožňující
zpracování velkého množství dat a souběžnou práci uživatelů, velkou míru přizpůsobení
podle potřeb uživatelů, propracovaným systémem administrace přístupových práv apod.
Od systémů nižší kategorie, především ekonomického systému POHODA, převzal intuitivní
ovládání, uživatelsky přívětivé prostředí a přístupnou cenu.
Systém POHODA SQL není jen pro velké nebo větší společnosti s uživateli v řádech desítek.
Z rozšířených funkcí tohoto systému mohou těžit i menší firmy, ve specifických případech
může být ideálním řešením i pro individuálního uživatele. Proto se Vám pokusíme v každém
čísle představit jeho vybrané vlastnosti a možnosti.

ÚPRAVA AGEND POMOCÍ
VOLITELNÝCH PARAMETRŮ

EFEKTIVNÍ DEFINICE
UŽIVATELSKÝCH PRÁV

POHODA SQL umožňuje:

POHODA SQL umožňuje:

rozšíření většiny agend o vlastní údaje různých datových typů
úpravu formulářů agend pro zadávání těchto nových údajů
vytváření vlastních seznamů

definici práv pomocí rolí, resp. v kombinaci s přímou definicí
každému uživateli
definici práv až do úrovně číselných řad dokladů

Jak na to?

Jak na to?

Při úpravě stávající agendy si nadefinujete parametry agendy
a položek. Poté si můžete přizpůsobit i formulář upravované
agendy – vybrat si parametry, které v ní budou dostupné, změnit
velikost, šířku a zarovnání parametrů a přemístit jednotlivé popisky.
Ze všeho nejdříve si ale nadefinujte vlastní uživatelské seznamy,
pokud je budete chtít používat.

Nejdříve vytvoříte jednotlivé role, příp. podrole, odpovídající
typovým uživatelům nebo jednotkám (oddělení, pobočky, úseky)
a u těchto rolí nakombinujete přístupová práva do agend, k funkcím
a k číselným řadám dokladů v systému. Jednotlivým uživatelům pak
jednoduše přiřadíte jednu nebo více rolí, příp. jejich práva ještě
individuálně upravíte.

K čemu se to hodí?

K čemu se to hodí?

Pomocí vlastních volitelných parametrů lze např. rozšířit stávající
evidenci přijatých objednávek o nové údaje jako typ dopravy,
datum expedice, číslo zásilky pro dopravce apod. Mezi nejvíce
upravované agendy patří Adresář, Zásoby, seznam Zakázek nebo
doklady fakturace. Každá aktualizace programu obsahuje několik
nových agend, ve kterých lze volitelné parametry používat.

V kombinaci s nastavením práv až do úrovně číselných řad dokladů
se dá poměrně jednoduše zajistit, aby se například k citlivým
informacím s osobními údaji nebo k vymezené skupině dokladů
dostali opravdu jen ti správní uživatelé. Vaše data jsou tak v bezpečí
a nemusíte se bát, že by je někdo zneužil.

Pokud budete mít stejné parametry zadány ve více agendách
a budete doklady mezi těmito agendami přenášet, budou
se volitelné parametry přenášet stejně jako ostatní údaje na
dokladech. Jednoduše se tak přenese např. parametr typ dopravy
z objednávky do výdejky a do vydané faktury.
Nově přidané volitelné parametry včetně vlastních seznamů lze
tisknout na upravených tiskových výstupech, lze je exportovat
i importovat pomocí standardních nástrojů aplikace POHODA
a pomocí XML rozhraní. Pomocí XML rozhraní lze také přenášet
definici volitelných parametrů a jejich umístění ve formuláři mezi
různými databázemi účetních jednotek.

Podobným způsobem lze docílit také omezení nežádoucího přístupu
některých uživatelů nebo vymezeného okruhu uživatelů k dokladům
a záznamům (včetně záznamů v adresáři) jiných poboček, oddělení,
obchodníků apod.
Přiřazením role konkrétním uživatelům se dá reagovat také na
personální změny, ať už dlouhodobého (např. změna pracovní
pozice) nebo krátkodobého charakteru (např. zástup v době pracovní
neschopnosti), kdy po uplynutí důvodů pro dočasnou úpravu práv
můžete danému uživateli přiřazenou roli opět odejmout.
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Seminář POHODA SQL
Nechte si představit vlastnosti a možnosti informačního systému POHODA
SQL v průběhu bezplatného semináře.

NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY
15. 5. Jihlava, Brno, Hradec Králové, Olomouc
20. 5. Praha
21. 5. České Budějovice

Pro zájemce z řad vlastníků licencí k síťovým verzím ekonomického systému
POHODA jsme připravili seminář POHODA SQL. Jeho cílem je účastníky
s tímto systémem seznámit a poskytnout jim o něm na jednom místě
všechny relevantní informace. Seminář je zdarma a mohou se ho zúčastnit až
dva zástupci vlastníků licence k libovolné síťové verzi ekonomického systému
POHODA. Seminář nenahrazuje školení pro uživatele.

22. 5. Brno, Ostrava
25. 5. Liberec
26. 5. Jihlava
27. 5. Hradec Králové
29. 5. Olomouc
3. 6. Praha

Bezplatný seminář POHODA SQL můžete absolvovat na všech našich
pobočkách. Vzhledem k velkému zájmu o tento seminář průběžně vypisujeme
nové termíny. Aktuální přehled termínů i s počty volných míst najdete na
www.stormware.cz/objednavka/seminar-sql.aspx.

4. 6. Ostrava, České Budějovice
8. 6. Jihlava, Hradec Králové
9. 6. Liberec
12. 6. Brno, Olomouc
17. 6. Praha, České Budějovice
19. 6. Ostrava
23. 6. Jihlava, Olomouc
24. 6. Hradec Králové
26. 6. Brno
8. 7. Jihlava, Hradec Králové, Liberec
17. 7. Brno
23. 7. Hradec Králové
30. 7. Jihlava
31. 7. Brno

POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ STORMWARE
JIHLAVA

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

Za Prachárnou 45
586 01 Jihlava
tel.: 567 112 612
fax: 567 112 610
e-mail: info@stormware.cz

U Družstva Práce 94
140 00 Praha 4 Braník
tel.: 224 941 057
fax: 224 464 121
e-mail: praha@stormware.cz

Veveří 10
602 00 Brno
tel.: 541 242 048
fax: 541 242 049
e-mail: brno@stormware.cz

Mojmírovců 6
709 00 Ostrava
tel.: 596 619 939
fax: 596 619 939
e-mail: ostrava@stormware.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

LIBEREC

ČESKÉ BUDĚJOVICE

OLOMOUC

Hradební 853/12
500 02 Hradec Králové
tel.: 495 585 015
fax: 567 112 610
e-mail: hradec@stormware.cz

Humpolecká 108/3
460 01 Liberec
tel.: 483 310 989
fax: 483 310 989
e-mail: liberec@stormware.cz

tř. Čsl. legií 667/4
370 06 České Budějovice
tel.: 386 353 255
fax: 386 353 255
e-mail: budejovice@stormware.cz

Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
tel.: 588 003 300
mob.: 773 575 486
e-mail: olomouc@stormware.cz
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STORMWARE s.r.o.
Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava
www.stormware.cz
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