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KVĚTEN 2010

Nová energie
pro vaši firmu
Svět se vyvíjí a POHODA s ním. Přišel čas předběhnout konkurenci, tak
nezůstávejte pozadu. Zvyšte bezpečnost svých dat díky ekonomickému
systému POHODA SQL nebo využijte ještě širší možnosti informačního
systému POHODA E1.
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Vážený zákazníku,
je tady měsíc lásky, rozkvetlých stromů, Máchovy poezie … Snad každý si na pátém měsíci
v roce dokáže najít nějaké to kouzlo, zvláštnost či plus. Své plus si našla i POHODA – plus,
které může díky spolupráci s řadou specializovaných aplikací, externích zařízení
a navazujícím službám přinést i Vašemu podnikání. Navštivte internetové stránky nového
projektu POHODA plus, třeba Vás některé bude inspirovat.
Ještě než navštívíte zmíněné stránky internetové, podívejte se na stránky našeho časopisu.
Ty úvodní jsou opět rezervovány pro novinky a změny, které najdete v nové základní verzi
systému POHODA. Verze Květen 2010, release 9500 tentokrát přináší spoustu nového
především pro ty, kdo mají e-shop nebo kdo pracují s pokladnami a programy Kasa nebo
Kasa Online. Naplňujeme tak část předsevzetí, která jsme si dali pro aktuální rok Tygra.
A pokud tyto oblasti nejsou pro Vás to pravé, určitě si vyberete některou z dalších užitečných
novinek, např. v oblasti fakturace, přístupových práv či práce s PDF dokumenty.
Neoficiální seriál o možnostech nejvyšší řady systému POHODA E1 pokračuje dílem
věnovaným zvláštním funkcím, polím a seznamům, kterými může POHODA na míru reagovat
specifickým požadavkům Vaší firmy nebo odvětví. V květnové případové studii se podíváme
na to, jak společnost ALTIS Kolín řeší v systému POHODA výrobu cukrovinkových polotovarů
a zdravých sladkostí. A na příkladu společnosti Account Pro spočítáme výhody hostování
systému POHODA v datovém centru.
Blíží se léto a řada z Vás možná tohoto období využívá k načerpání nových poznatků nebo
zkušeností. A to je důvod, proč jsme pro letošní letní měsíce připravili speciální letní slevy
na naše odborná školení. Využijte léto ke vzdělávání a sestavte si svůj vlastní vzdělávací
projekt se STORMWARE.
Přeji Vám léto ve znamení POHODY, ať už při práci s naším programem, na našich školeních,
nebo i kdekoliv jinde.
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Novinky ve verzi Květen 2010
INTERNETOVÉ OBCHODY
Administrace internetového obchodu přímo
v programu POHODA je možná už ve všech
řadách tohoto systému, tedy i v řadách POHODA
a POHODA SQL.
Správa internetového obchodu je nyní ve všech
řadách stejně jednoduchá jako dříve v řadě
POHODA E1. Přímo v programu POHODA je možné
snadno a rychle nadefinovat parametry a kategorie
internetového obchodu a přiřazovat je k jednotlivým skladovým položkám v agendě Zásoby. Zápis
nových parametrů ulehčuje nabídka předem nadefinovaných typů, jako jsou Datum, Text, Číslo, Měrná
jednotka, Seznam či Ano/Ne. Jednotlivé kategorie
mohou mít svůj popis a obrázek. Vytvořené parametry se přiřazují buď přímo ke skladovým položkám,
nebo k vybraným kategoriím. Při zařazení skladové
položky do příslušné kategorie se ke skladové položce přenesou i parametry nastavené u této kategorie.
Ke skladové položce je možné dále přiřadit alternativní a související zboží.

Pro nastavení vlastností polí, která budete chtít ve svém e-shopu používat, slouží agenda
Parametry inter. obchodů.

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

Výměna dat mezi programem POHODA
a e-shopem probíhá díky XML komunikaci.
Export požadovaných údajů z programu POHODA
do e-shopu je velmi snadný. Stačí pouze vybrat
nastavený internetový obchod a položky, které se
mají z agendy Zásoby exportovat do e-shopu. Data,
resp. jejich aktualizace tak nahrajete do svého
e-shopu a můžete prodávat. Stejně jednoduše
provedete zpět do programu POHODA zase import
objednávek a dalších změn provedených ve Vašem
e-shopu.
Pro spouštění XML komunikace slouží
průvodce Internetové obchodování, kterého zahájíte povelem Soubor/Datová komunikace/Internetové obchodování.
JAK?

Nově je možné pomocí XML komunikace
propojit program POHODA s jakýmkoliv e-shopem.
Program POHODA podporuje nastavení obecného
internetového obchodu, včetně služby pro komunikaci s internetovým serverem.

Skladové položky zařadíte do odpovídajících kategorií pomocí záložky Internet.

Výměnou dat mezi programem
POHODA a Vaším e-shopem Vás povede
průvodce Internetové obchodování.

Moje POHODA 3

Veškerá nastavení provedete v agendě
Nastavení/Internetové obchody/Nastavení
internetových obchodů, kde v sekci Internetový
obchod vyberete typ Obecný internetový obchod.
Na záložce Obecné zadáte název svého e-shopu,
vyplníte jeho internetovou adresu a nahrajete
logo. Dále můžete přednastavit přihlašovací
údaje pro přístup na svůj internetový server
(uživatelské jméno a heslo). Na záložkách Export
a Import zadáte komunikační adresy pro odesílání
a stahování dat mezi programem POHODA
a e-shopem. Přednastavit si můžete transformační
šablony na úpravu výstupních i vstupních dat.
JAK?

Program POHODA umožňuje napojení nejen
několika různých typů internetových obchodů,
nově si můžete založit také více e-shopů stejného
typu internetového obchodu.

Všechny potřebné základní vlastnosti obecného internetového obchodu nastavíte na jednotlivých
záložkách v agendě Internetové obchody.

Více internetových obchodů jednoho typu
oceníte třeba v případě, kdy provozujete několik
e-shopů postavených na stejném systému,
ovšem s nabídkou různého zboží, a všechny
je potřebujete propojit se svým programem
POHODA.
Další e-shop pro jeden typ
internetového obchodu založíte v agendě
Nastavení/Internetové obchody/Nastavení
internetových obchodů pomocí pole Název
obchodu. Do tohoto pole uvedete název svého
e-shopu, přičemž každý internetový obchod musí
mít unikátní název. U každého internetového
obchodu dále provedete obvyklá nastavení.
JAK?

Nově můžete ke každé skladové položce
přiřadit jakýkoliv počet obrázků, včetně
odpovídajících popisů, a hlavní obrázek označit
jako výchozí.

Všechny Vaše e-shopy mohou být z pohledu programu POHODA jednoho typu. V programu
POHODA je odlišíte názvem a dalším nastavením.

Více obrázků přiblíží návštěvníkovi Vašeho e-shopu
prohlížené zboží z více pohledů a ulehčí tak jeho
rozhodování.

PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA
Nastavovat přístupová práva už nemusí
pouze administrátor, ale i další vybraní uživatelé.
Přístupová práva mohl nastavovat pouze
administrátor. Nově je může přidávat i uživatel,
který k provádění této operace dostane od
administrátora příslušné právo.
Na záložce Uživatel v sekci Nastavení
práv uživatele stačí zatrhnout u konkrétního
uživatele volbu Přístupová práva.
JAK?

Na záložce Internet u dané skladové položky můžete pomocí ikon měnit pořadí jednotlivých
obrázků, přidávat obrázky nebo je mazat.
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Rozšířené možnosti nastavení administrátorských funkcí umožní přesněji nastavit práva
jednotlivým uživatelům ke speciálním operacím.
Volba Administrátorské funkce byla rozdělena na
menší podoblasti a přesunuta na záložku Práva do
sekce Nastavení práv uživatele. Přesnějším nastavením těchto speciálních práv můžete ještě zvýšit
zabezpečení svých dat. Uživateli můžete nastavit
právo např. na hromadné operace, export databáze
do Accessu či změnu účetního období.
Uživatel, který bude mít zatrženou volbu
Síťová aktivace, může provádět síťovou aktivaci
programu a reaktivaci síťové verze.
Nastavení práv provedete v agendě
Nastavení/Přístupová práva.
JAK?

Administrátorské funkce se větví do několika tematických podskupin.

FAKTURACE A SKLADY
Přednastavená předkontace u prodejek s bezhotovostní formou úhrady zajistí jejich automatické zaúčtování na odpovídající účty v ostatních
pohledávkách.
K vytvořeným prodejkám hrazeným bezhotovostní formou, např. platební kartou, můžete nově
přiřadit předkontaci, na kterou se provede jejich zaúčtování do ostatních pohledávek. Nemusíte tedy
v automaticky vytvořených ostatních pohledávkách
ručně upravovat předkontaci Nevím.
Nejčastěji využívanou předkontaci
pro bezhotovostní úhradu si nastavte v agendě
Uživatelské nastavení/Faktury vydané v poli
Předkontace Ostatní pohledávky.
JAK?

K zaúčtování prodejek s bezhotovostní formou úhrady se bude automaticky používat předkontace
nastavená pro ostatní pohledávky v agendě Uživatelské nastavení.

Používáte-li více forem úhrad a pro jednotlivé
úhrady zvláštní analytické účty, doporučujeme účty
k jednotlivým formám úhrad přednastavit v agendě
Zaúčtování prodejek. Tím si velmi zjednodušíte
svou práci se zaúčtováním jak prodejek do pokladny, tak ostatních pohledávek.
Nastavení účtů k jednotlivým formám
úhrady provedete v agendě Zaúčtování prodejek,
kterou otevřete prostřednictvím povelu Nastavení
v agendě Globální nastavení/Prodejky. Zatržením
volby Nastavit účet samostatně určíte, že se zadaná
platba nebude vztahovat ke konkrétnímu středisku.
JAK?

Nový povel v příkazu k úhradě otevře všechny závazky, které jsou do daného příkazu vloženy.
Díky tomuto povelu se dostanete do agendy
Závazky s výběrem těch závazků, které jsou

Pro každou formu úhrad prodejek si můžete nastavit zaúčtování na jednotlivé
analytické účty apod.
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do vybraného příkazu vloženy a přichystány
k proplacení nebo už proplaceny. Tento přehled
můžete použít pro rychlou kontrolu nebo
v případě, že si potřebujete prohlédnout další
informace o některém z vložených závazků.
K otevření položek příkazu slouží povel
Otevřít položky. Tento povel je přístupný z místní
nabídky zobrazené pomocí pravého tlačítka myši
na záložce Položky příkazu.
JAK?

V agendách Výroba a Převod je možné v poli
Čas zadávat i vteřiny.

Povel k otevření položek přístupný z místní nabídky na záložce Položky příkazu otevře přehled
závazků vložených do daného příkazu k úhradě.

Přesně vyplněný čas může být velmi důležitý pro
správné řazení pohybů výrobků v rámci jednoho
dne.
Při přenosu položkové zálohové faktury
do vydané, resp. přijaté faktury se přenáší
i zadaná střediska, činnosti a zakázky.

PDF DOKUMENTY A JEJICH
POSÍLÁNÍ E MAILEM
Rozšířily se možnosti e-mailové komunikace pro odesílání PDF dokumentů z programu
POHODA. Každý uživatel si může vybrat jednu ze
dvou služeb, buď výchozího e-mailového klienta,
nebo SMTP poštovního klienta.
Jako výchozí je u každého uživatele nastaven
e-mailový klient. Jedná se o standardní službu,
při níž POHODA automaticky použije výchozího
poštovního klienta operačního systému,
např. Microsoft Oﬃce Outlook.

Na jednom místě provedete výběr e-mailové služby a nastavení komunikace, vzhledu výchozí
zprávy, ukládání příloh, elektronického podepisování PDF příloh apod.

Novinkou je možnost odesílání zpráv prostřednictvím protokolu SMTP. Tento způsob komunikace
vyžaduje nastavení adresy poštovního SMTP serveru a e-mailové adresy. Volitelně si můžete přednastavit také přihlašovací údaje (uživatelské jméno
a heslo), nastavit výchozí e-mailovou zprávu, příp.
si nadefinovat složku pro ukládání příloh e-mailů.
Prostřednictvím povelu Test připojení je možné
komunikaci ověřit.
Pro veškerá nastavení e-mailové komunikace slouží v jednotlivých uživatelských profilech
agenda Uživatelské nastavení/E-mailové služby.
JAK?

Při odesílání PDF dokumentů se zobrazí dialogové
okno Odeslání e-mailu, ve kterém máte možnost
upravit e-mailovou adresu, přidat nebo upravit
předmět a text zprávy, příp. vložit další přílohy.
Tyto přílohy mohou být uloženy i mimo program
POHODA.

Pro e-maily s PDF přílohami odesílané z programu POHODA můžete použít výchozí vzhled
e-mailové zprávy nebo některou ze svých šablon, které jen v případě potřeby upravíte a odešlete.
Pomocí ikon + a – můžete ke zprávě přidávat další přílohy nebo je naopak mazat.
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Pokud pro odesílání e-mailů použijete protokol
SMTP, zobrazí se veškeré poslané e-maily v nově
přidané agendě Odeslané e-maily. Nedojde-li
ke správnému odeslání požadovaného e-mailu,
můžete požadovaný e-mail upravit a pokusit se ho
přímo z této agendy znovu odeslat.
Agendu Odeslané e-maily naleznete
v nabídce Soubor/Datová komunikace/Odeslané
e-maily.
JAK?

Šablony e-mailových zpráv zrychlí
a zjednoduší posílání PDF dokumentů z programu
POHODA.
Pro často používané texty e-mailových zpráv, příp.
pro zprávy často posílané na stejné e-mailové
adresy si můžete vytvořit vlastní šablony.
V šabloně tak můžete mít připravenu strukturu
celé zprávy – předmět, text, přílohy i podpis. Při
odesílání e-mailu stačí vybrat konkrétní šablonu,
je-li to nutné, zprávu ještě upravit, a poté rovnou
odeslat.

Všechny zprávy odeslané prostřednictvím SMTP protokolu najdete v agendě Odeslané e-maily.
Po kliknutí na tlačítko Znovu odeslat se otevře okno Odeslání e-mailu, zprávu můžete podle potřeb
upravit a znovu ji poslat.

Vlastní šablony vytvoříte přímo
z dialogového okna Odeslání e-mailu pomocí
povelu Uložit šablonu. Pro zahájení výběru šablony
slouží volba Použít šablonu, po jejímž zatržení se
nabídne seznam uložených šablon k výběru. Pokud
jste si v nastavení e-mailových služeb nadefinovali
výchozí e-mailovou zprávu, bude každý nový e-mail
automaticky obsahovat údaje podle tohoto vzoru.
JAK?

SMTP e-mailová služba umožňuje z programu
POHODA posílat PDF dokumenty také hromadně.

Při vybírání nebo ukládání nové šablony e-mailových zpráv můžete pomocí tlačítka Editovat nebo
Smazat jednotlivé šablony upravovat nebo odstranit.

Potřebujete-li e-mailem odeslat např. vydané
faktury několika svým odběratelům, nemusíte
každou z nich odesílat zvlášť, ale můžete použít
hromadné odeslání PDF dokumentů. Vybrané
faktury sice odešlete najednou, každý odběratel
však najde u svého e-mailu přiloženu jen tu svou.
V kombinaci s přednastavením šablon e-mailových
zpráv můžete ušetřit řádově desítky minut práce.
Po stisku povelu Odeslat vše e-mailem
v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém okně
Tisk se otevře nová zpráva v SMTP klientovi
elektronické pošty. Tato zpráva bude odeslána
na e-mailové adresy uvedené ve formulářích
jednotlivých záznamů a bude k ní přiložen vždy
odpovídající PDF dokument. Další postup odesílání
je shodný jako v případě odesílání jednoho PDF
souboru.
JAK?

Nově vytvořený PDF dokument můžete
elektronicky podepsat a opatřit časovým
razítkem přímo v programu POHODA.

Chcete-li, aby PDF soubor byl opatřen elektronickým podpisem a případně
časovým razítkem, nezapomeňte před samotným tiskem do PDF nebo
odesláním PDF e-mailem zatrhnout povel Elektronický podpis.
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Před elektronickým odesíláním PDF dokumentu
e-mailem máte možnost zvolit, zda má být
podepsán elektronickým podpisem. POHODA
Vám nabídne možnost výběru požadovaného
kvalifikovaného certifikátu včetně použití časového
razítka.
Elektronický podpis k PDF dokumentu
přidáte pomocí stejnojmenného povelu, který
najdete v nabídce pod tlačítkem PDF v dialogovém
okně Tisk. Až poté použijte povel Tisk do PDF,
resp. Odeslat PDF e-mailem.
JAK?

Z jednoho dialogového okna po kliknutí na povel Odeslat PDF e-mailem
provedete jak výběr kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis, tak
volbu, zda chcete použít časové razítko. Podmínkou pro otevření tohoto okna je
zatržený povel Elektronický podpis (jako na předchozím obrázku).

Pokud chcete elektronicky podepisovat
všechny PDF dokumenty vytvořené a posílané
z programu POHODA, zatrhněte volbu Automaticky
podepsat PDF certifikátem v agendě Uživatelské
nastavení/E-mailové služby a následně vyberte
příslušný podpisový certifikát. Zatržením volby
Použít časové razítko zajistíte, že všechny
vytvořené dokumenty budou včetně časového
razítka.
JAK?

OSTATNÍ
Jednotlivým agendám je možné přiřadit
vlastní barvu a navzájem je tak odlišit.
Tato vizuální pomůcka Vám může pomoci s tím,
abyste nezadali doklad do nesprávné agendy.
U agend, kterým byla přiřazena nějaká barva, se
pod standardní lištou zobrazí nový barevný pruh
s názvem otevřené agendy.
Přiřadit jednotlivým agendám třeba
své oblíbené barvy a nastavit si tak své jedinečné
barevné schéma může každý uživatel sám, a to
v agendě Nastavení/Uživatelské nastavení v sekci
Barevné rozlišení agend pomocí výklopného
seznamu ve sloupci Barva. Pomocí povelu Přidat
další agendu… si můžete vybrat další agendy, které
takto chcete odlišit. Pokud nebudete chtít barevné
pruhy u vybrané agendy dále používat, jednoduše
ji ze seznamu v sekci Barevné rozlišení agend
smažte pomocí klávesy DEL.
JAK?

Každý uživatel si může k jednotlivým agendám přiřazovat barvy podle svého uvážení.

Nová možnost sledovat u majetku změny
středisek a činností provedené v aktuálním
období zpřesní členění nákladů.
Stejným způsobem jako dosud uvedete
ke každému majetku středisko nebo činnost.
Pokud v průběhu sledovaného období dojde
k přeřazení majetku do jiného střediska či na jinou
činnost, zvolíte na záložce Majetkové operace
typ Změna střediska, resp. Změna činnosti. V poli
Datum uvedete, kdy k přeřazení majetku došlo,
JAK?

V agendě, ke které je přiřazena nějaká barva, se bude zobrazovat pruh s odpovídající barvou
a názvem agendy.
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a v odpovídajícím poli poté vyberete nové
středisko, resp. činnost.
Abyste měli náklady podle jednotlivých
středisek a činností rozčleněny opravdu přesně,
doporučujeme účtovat odpisy měsíčně. Tím
zajistíte, že každé středisko, resp. činnost bude
mít přiřazeno příslušnou částku nákladů. Pokud
budete odpisy účtovat ročně, zobrazí se v účetním
deníku poslední zadané středisko, resp. činnost.
Do jiné agendy je možné se přepnout
i z uzamčeného dokladu.

Pro změnu střediska nebo činnosti při přeřazování majetku v průběhu aktuálního období slouží dva
nové typy operací na záložce Majetkové operace.

I z dokladu, který je uzamčený prostřednictvím
nabídky Záznam/Zámek, resp. Nastavení/Zámek
k datu, můžete přejít do další, navazující agendy.
Samozřejmostí zůstává, že v uzamčeném dokladu
nelze jednotlivé údaje editovat, v navazující agendě
se tedy nenabízí povel Přenést do dokladu.
Přepínání je možné z polí ve formuláři,
např. Předkontace, Číselná řada, Firma apod. Pro
přepnutí do navazující agendy použijte klávesu F5
nebo klikněte na symbol .
JAK?

V daňové evidenci lze nově z příslušné
předkontace otevřít i nepeněžní deník a díky
tomu rychle vybrat požadované zaúčtování.
Pokud budete v agendě Předkontace
stát kurzorem na předkontaci, která se používá
pouze pro nepeněžní operace, a z místní nabídky
zvolíte povel Otevřít zaúčtování, zobrazí se
nepeněžní deník pouze se záznamy s vybranou
předkontací.
JAK?

Povel Otevřít zaúčtování použitý u nepeněžních operací zobrazí nepeněžní deník se záznamy
s vybranou předkontací.

Díky povelu Otevřít číselník se
dostanete na stránky Ministerstva
financí, kde vyberete správný finanční
úřad.

Pomocí XML komunikace je možné
exportovat a importovat pole Středisko, Činnost
a Zakázka v agendě Poptávky a Nabídky.
Nový povel v průvodci pro elektronické
podání přiznání k dani z přidané hodnoty
a souhrnného hlášení v agendě Přiznání DPH
zjednoduší výběr odpovídajícího finančního
úřadu.
Prostřednictvím nového povelu Otevřít
číselník se přímo z průvodce otevře internetová
stránka Ministerstva financí, na které je možné
vybrat finanční úřad podle čísla, názvu nebo místní
příslušnosti.
JAK?

Pole PSČ bylo rozšířeno na 15 znaků.
Pokud budete vyplňovat adresu, u které bude
vyplněno pole Země, můžete nově zadat PSČ
o délce až 15 znaků.

Budete-li mít u kontaktu vybranou zemi, můžete vyplnit PSČ o délce až 15 znaků.
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V seznamech ve mzdové oblasti přibyly nové
číselníky správ sociálního zabezpečení a obcí
(ZÚJ).

Číselník obcí použijete pro vyplňování
míst výkonu práce.

V nabídce Mzdy/Seznamy přibyly 2 nové
agendy – Správa sociálního zabezpečení a Obce
(ZÚJ). Agenda Správa sociálního zabezpečení
obsahuje číselník kódů charakterizující místně
příslušné OSSZ, resp. územní pracoviště
PSSZ, u kterých je zaměstnavatel v registru
zaměstnavatelů. Kódy z této agendy se přenášejí
do pole OSSZ v agendě Globální nastavení v sekci
Mzdy 1 v oddíle Sociální pojištění.
Agenda Obce (ZÚJ) je číselníkem obcí, resp.
základních územních jednotek, kde je umístěno
místo výkonu práce zaměstnance. Při vytváření
záznamů v agendě Místa výkonu práce lze do polí
Obec, Kód obce a Okres přenést vybraný záznam
z agendy Obce (ZÚJ).
POHODA umožňuje příspěvkovým
organizacím exportovat rozvahu a výkaz zisku
a ztráty do CSÚIS.

Tlačítko pro export výkazů do CSÚIS
je aktivní pouze při výběru některé
z vyznačených tiskových sestav.

Pro zahájení exportu příslušných
výkazů do Centrálního systému účetních informací
státu slouží tlačítko Export v dialogovém okně
Tisk, které je přístupné z informační plochy nebo
z agendy Účetní deník. Tlačítko Export je aktivní
pouze tehdy, když je v nabídce tiskových sestav
vybrána Rozvaha – příspěvkové organizace nebo
Výkaz zisku a ztráty – příspěvkové organizace.
JAK?

Po stisku tlačítka Export se zobrazí Průvodce pro
elektronické podání do CSÚIS, který nejdříve
vygeneruje příslušný XML soubor. Tento soubor
je zapotřebí podepsat platným certifikátem. Na
další straně průvodce vyplníte identifikační údaje
zodpovědné osoby, a to její celé jméno, e-mail
a ID (ID zodpovědné osoby získáte po registraci do
CSÚIS) a zadáte cestu ke složce, kam se má uložit
vyexportovaný XML soubor.
Tento soubor je zapotřebí zašifrovat, teprve poté
je možné ho odeslat na webový portál CSÚIS. Pro
šifrování zatím použijte aplikaci Šifrovací utilita,
kterou je možné stáhnout z internetové stránky
http://www.mfcr.cz/sys/iissp/kvsclient/mf_client.
jnlp. V této aplikaci jednoduše zadáte cestu
k souboru vytvořenému z programu POHODA
a aplikace jej automaticky zašifruje. Detailnější
postup exportu výkazů a jejich odesílání do CSÚIS
najdete v nápovědě programu POHODA.
Nejbližší update programu POHODA přinese
možnost zašifrování XML souboru rovnou

Pro export výkazů pro odeslání do
CSÚIS slouží přehledný průvodce, ve
kterém kromě jiného vyplníte údaje
o zodpovědné osobě.

v programu POHODA. Nebudete tedy muset
stahovat žádnou externí šifrovací aplikaci.
Do nabídky tiskových sestav také bude
zapracován tiskopis Příloha č. 5 (A.4. Informace
podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize
podrozvahových účtů) a tento tiskopis bude
možné také exportovat do CSÚIS.
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KASA A KASA ONLINE
Situaci, kdy je nutné stornovat prodejku
nebo ji upravit a aktuální uživatel k tomu nemá
dostatečná oprávnění, teď může pohodlně
vyřešit systém tzv. povyšování práv.

Po pokusu o provedení operace, na
které nemá aktuální uživatel právo, se
zobrazí okno pro přihlášení uživatele
s odpovídajícími právy. Pokud se
nepřihlásí uživatel s dostatečnými
právy, operace zůstane neprovedena.

Nemá-li aktuálně přihlášený uživatel dostatečné
oprávnění k provedení konkrétní operace,
nemusíte už aplikaci ukončovat. Jednoduše se
do ní přihlásí uživatel s vyššími právy a provede,
resp. schválí potřebnou operaci. Původně
přihlášený uživatel pak může dále pokračovat
v rozpracované prodejce.
Aby se uživateli při pokusu o provedení
operace, ke které nemá právo, zobrazovalo
upozornění s možností přihlášení uživatele
s vyššími právy, zatrhněte v agendě Přístupová
práva volbu Povyšování práv.
JAK?

Nově můžete nastavit uživatelům právo na
provádění refundace prodejky.
Uživatel, který bude mít tuto volbu zatrženou,
může provádět refundaci aktuálně vybrané
položky v sekci Prodejka nebo stornování celé
prodejky po zadání jejího čísla.

Zatržená volba Povyšování práv zajistí zobrazování okna z předchozího obrázku.
Nebude-li volba zatržena, POHODA nedovolí provedení operace, na kterou
nemá aktuální uživatel dostatečné právo, a přihlášení uživatele s „vyššími“ právy
nenabídne.

Práva na operace, které upravují cenu na
vystavovaných prodejkách, jsou nově rozdělena
na dvě oblasti. Jednotlivým uživatelům tak
můžete zvlášť nastavit právo na změnu cen
a právo na výběr hladiny prodejních cen.
Díky právu Změny cen mohl dosud uživatel při
výdeji skladových zásob jak upravovat prodejní
cenu, tak měnit cenovou hladinu. Odteď je výběr
cenové hladiny závislý na nové volbě Výběr
prodejní ceny. Pokud nebude mít uživatel toto
právo zatrženo, bude moct upravovat cenu na
dokladu, ale už ne vybírat cenovou hladinu.
Volby pro nastavení práv na změnu
cen a výběr cenové hladiny naleznete v agendě
Nastavení/Přístupová práva ve stromu práv Kasa
(Online)/Ostatní. Původní volby byly přerozděleny
do sekcí Ostatní a Ostatní 2.
JAK?

Vlastní nastavení pořadí jednotlivých polí
sníží počet úhozů do klávesnice na opravdové
minimum a zrychlí vytváření prodejních dokladů.
Sami si můžete určit, v jakém poli se objeví kurzor
při vložení nové položky či její úpravě a kam
se bude dále přesouvat po stisku klávesy TAB.
Rychlost pořizování dat tak můžete optimalizovat
na minimální počet úhozů do klávesnice.

V sekci Ostatní ve stromu práv pro Kasu (Online) najdete novou volbu jak na právo na refundaci
a stornování prodejek, tak na výběr cenové hladiny.

Pomocí šipek můžete upravit pořadí
polí, v jakém má kurzor postupovat
dokladem.

Moje POHODA 11

Pořadí, v jakém má kurzor jednotlivými
poli postupovat, si určíte přímo v agendě Kasa
(Online) v dialogovém okně Nastavení formuláře…
přístupném z nabídky Nastavení.
JAK?

POHODA E1
Pro XML komunikaci svého programu
POHODA s internetovým obchodem můžete
vytvořit automatickou úlohu. Zasílání veškerých
potřebných údajů z programu POHODA do
internetového obchodu a opačně zase načítání
objednávek z internetového obchodu do
programu POHODA už nemusíte spouštět ručně.

Nastavení automatického vyměňování
údajů mezi e-shopem a programem
POHODA zahajte v průvodci výběrem
činnosti XML komunikace.

V agendě Soubor/Účetní jednotky
zahájíte nastavení automatické úlohy pomocí
povelu Databáze/Automatické úlohy. V průvodci
nejdříve vyberete typ činnosti XML komunikace,
poté zvolíte účetní jednotku, pro kterou chcete
tuto automatickou úlohu provádět, a zadáte
jméno a heslo uživatele programu POHODA,
pod kterým bude naplánovaná úloha spouštěna.
Na další straně průvodce vyberete, zda má
být prováděn XML export/import jednoho
konkrétního souboru, nebo více souborů
v konkrétní složce. Aktivní volba Kontrola duplicity
dávek bude kontrolovat, zda některý doklad nebyl
importován už dříve. Můžete se také rozhodnout,
zda vstupní soubory po zpracování XML
komunikace zůstanou v původní složce, nebo se
mají přesunout jinam. Na závěr si v průvodci pro
Nastavení plánu úlohy zvolíte intervaly a časy, ve
kterých se má tato automatická úloha spouštět.
JAK?

Pro automatické zasílání údajů mezi
e-shopem a programem POHODA
nastavte časový plán, podle kterého se
má úloha spouštět.

INSTALACE VERZE KVĚTEN 2010
Novou verzi programu POHODA
doporučujeme nainstalovat do stejného
adresáře, v jakém máte nainstalovanou
jeho předchozí verzi. Pokud jste už verzi
Květen 2010 instalovali po stažení ze
Zákaznického centra, nemusíte ji znovu
instalovat z přiloženého CD.

V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla. Pokud jste používali
verzi Leden 2010, mělo by toto číslo být předvyplněno. V případě, že se číslo nenačte
automaticky, vyplňte jej ručně.
Instalační číslo naleznete:
– na potvrzení o licenci a zákaznické podpoře, které bylo přiloženo k daňovému
dokladu o koupi licence k programu POHODA 2010, resp. o koupi souboru služeb
SERVIS 2010 k tomuto programu,
– ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence.

Budete-li potřebovat pomoci s instalací
nové verze programu POHODA,
neváhejte kontaktovat naši zákaznickou
podporu:

Pokud vlastníte přídavné síťové a nesíťové licence, doplňky či rozšíření, najdete na
odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.

tel.:
e-mail:

Při jakýchkoliv pochybnostech o platnosti instalačního čísla/čísel kontaktujte naše
obchodní oddělení (tel.: 567 112 612, e-mail: expedice@stormware.cz).

567 117 711
hotline@stormware.cz
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Automatické aktualizace nově
Od květnové verze programu POHODA máte ještě jednodušší a pohodlnější
cestu k novým verzím a updatům. Připravili jsme pro Vás nový způsob
informování o dostupných aktualizacích a také novou možnost stahovat tyto
aktualizace rovnou z prostředí programu POHODA.

Nová podoba funkce Automatické aktualizace Vám přinese dvě hlavní výhody:
Stahovat nové plné instalace (nové základní verze) můžete přímo
z prostředí programu POHODA. Nebudete k tomu potřebovat CD ani se
nebudete muset přihlašovat do Zákaznického centra.
Přímo ve svém programu POHODA si můžete projít přehled novinek,
které vyhledaná aktualizace obsahuje. Pomůže Vám to zhodnotit,
jestli novou aktualizaci potřebujete nainstalovat hned, příp. zda můžete
instalaci odložit.
Základním předpokladem je, že počítač, na kterém se svým programem POHODA
pracujete, je připojen k internetu. To ostatně platilo i pro dosavadní podobu funkce
Automatické aktualizace.

Informace o dostupných aktualizacích
V případě, že je dostupná nová aktualizace programu POHODA, zobrazí se na
informační ploše pruh s dvěma tlačítky. Tuto informaci uvidí administrátor a také
každý uživatel, který má ve svých právech zatrženu volbu Automatické aktualizace.
Po kliknutí na tlačítko Odložit pruh zmizí a znovu se objeví podle intervalu,
který má POHODA nastaven pro kontrolu dostupných aktualizací (v nabídce
Nápověda/Automatické aktualizace), příp. po ručním spuštění kontroly (v nabídce
Nápověda/Aktualizovat).

Kliknutí na tlačítko Přijmout spustí průvodce
Aktualizace programu. Průvodce hned na
své první straně zobrazí přehled dostupných
updatů a nových verzí spolu s informací
o velikosti dat ke stažení.
Na další straně průvodce najdete stručný
přehled novinek, které zvolená aktualizace
obsahuje.
Pro uživatele, který není administrátorem,
tímto krokem průvodce Aktualizace programu
končí. Protože instalovat aktualizace může
pouze administrátor, jsou další kroky průvodce
určeny pouze pro něj.

Instalace nové verze nebo updatu
Administrátorovi se v dalším kroku průvodce
zobrazí upozornění, doporučení nebo další
důležité informace, které se vztahují k instalaci
aktualizace. Po dokončení průvodce začne
POHODA stahovat vybranou aktualizaci, a to
na pozadí. Při dalším spuštění programu se
automaticky začne instalovat stažená nová
verze nebo update.
Podmínkou stažení aktualizací z prostředí
programu POHODA je, že používaná licence
programu je aktivována. POHODA před
stažením aktualizací aktivaci ověří. Pokud není
licence aktivována, objeví se přímo v průvodci
Aktualizace programu tlačítko Aktivovat
a POHODA umožní stažení instalace až po
provedení aktivace.
Používáte-li také další programy z nabídky
STORMWARE Oﬃce, setkáte se s novou podobou
automatických aktualizací postupně i v jejich nových
verzích.

Moje POHODA 13

POHODA ONLINE

Account Pro pohodlně sdílí data s klienty
Účetní a daňová kancelář Account Pro se od samého začátku při poskytování svých služeb spoléhá
na ekonomicko-informační systém POHODA. S přechodem na nejvyšší řadu POHODA E1 se rozhodla
vyzkoušet hosting. A vyplácí se. POHODA ONLINE snižuje náklady na IT infrastrukturu, eliminuje
starosti s její správou a umožňuje přistupovat ke zpracovávanému účetnictví prakticky odkudkoliv.

Společnost Account Pro, s.r.o., poskytuje
služby typu vedení účetnictví na zakázku
a daňového poradenství už více než osm let.
Za tu dobu získala přes sto stálých zákazníků
a nashromáždila značné množství dat. Pro
zajištění lepší bezpečnosti dat, zrychlení
odezvy programu a kvůli možnosti individuálních úprav zpracovávaného účetnictví
se před necelým rokem společnost Account
Pro rozhodla přejít na informační systém
POHODA E1 Komplet.
Některým zákazníkům už nestačily reporty
nebo balíčky dat a chtěli mít online přístup ke
svým účetním datům. Pohodlné sdílení dat
může zajistit hosting systému POHODA účetní firmou. V takovém modelu mohou klienti
přistupovat do svého účetnictví zpracovávaného účetní firmou pomocí síťových přístupových licencí, které jsou pro ně vyčleněny.
Investovat do vybudování vlastní síťové infrastruktury a mít kompletně na starosti datové
úložiště, do toho se společnosti Account Pro
podle jednatele Jiřího Dufka zrovna nechtělo: „Spočítali jsme, kolik by nás stálo vlastní
řešení – server, serverový software, instalace
a umístění serveru v datovém centru a jeho
správa. Částka by byla příliš vysoká, a proto
jsme zvolili projekt POHODA ONLINE.“

POHODA ONLINE – přístupná
odkudkoliv a kdykoliv
K provozování síťových verzí není potřeba
budovat nákladnou IT infrastrukturu, stačí si
ji pronajmout. V případě projektu POHODA
ONLINE je systém POHODA nainstalován na
serverech v datovém centru společnosti Českomoravské informační systémy s.r.o. a uživatel k němu přistupuje pomocí vzdáleného
připojení. Pracovat může uživatel odkudkoliv,
Další informace o projektu a možnost
vyzkoušet: www.pohodaonline.cz

stačí mu k tomu počítač připojený k internetu a účet pro online přístup do systému.
POHODA se na jeho monitoru zobrazuje úplně shodně, jako kdyby byla nainstalována přímo v jeho počítači. Ve skutečnosti se spouští
na vzdáleném serveru, na její funkčnosti ani
vzhledu se ale nic nemění.
O servis poskytovaný společností Account
Pro jejím klientům v současné době pečuje
pět zaměstnanců. Všichni ke své práci
využívají informační systém POHODA E1
Komplet a přistupují k němu pomocí
vzdáleného připojení. Možnost práce nejen
z kanceláře, ale i z domova si rychle oblíbili.

Partner společnosti STORMWARE
pro aplikační hosting

„Nejdříve jsme byli velmi opatrní. Objednali
jsme si jen několik přístupových účtů a do
online provozu převedli jen malou část
zákazníků. Postupem času jsme si ověřili
spolehlivost služby, objednali přístupové
účty pro naše zaměstnance a na server
přesunuli data všech firem. Také jsme nabídli
online přístup k programu a datům svým
zákazníkům jako přidanou hodnotu k našim
účetním službám. Dnes máme přístupy
pro všechny naše zaměstnance a dvanáct
přístupů pro zákazníky,“ popisuje pan Dufek,
jak POHODA ONLINE postupně získávala
důvěru.
Součástí služeb poskytovaných datovým
centrem je také kompletní systémová správa
a uživatelská podpora. Uživatel se může
plně soustředit jen na svou práci v programu
POHODA. Odpadá starost třeba o bezpečnost
dat. Potvrzuje to i pan Dufek: „Ve srovnání
s uložením dat na našich počítačích nebo
jejich zasíláním e-mailem či na CD je úroveň
zabezpečení a zálohování v datovém centru
prostě nesrovnatelná.“

Jste účetní kancelář?
Nabídněte svým klientům online
přístup do jejich účetnictví.

Výhody POHODA ONLINE:
Absolutní bezpečnost dat
Data i programy jsou umístěné v datovém centru a zabezpečené profesionálními
systémy. Zabezpečení dat tak mnohonásobně překračuje obvyklou úroveň
bezpečnostních a zálohovacích nástrojů malých a středních firem.
Vysoké úspory
Všechna data i programy jsou umístěné na výkonných serverech ČMIS. Ušetříte tak za
investici, upgrade a následnou správu vlastního IT vybavení.
Okamžitá technická pomoc
Když potřebujete pomoc, potřebujete ji hned. Proto jsou vyškolení technici připraveni
řešit Vaše požadavky okamžitě a online přímo na Vaší uživatelské ploše Windows.

Jste společnost o více pobočkách?
Přistupujte ze všech svých poboček
k jedinému informačnímu systému.
Jste stále na cestách?
Využijte možnost práce s informačním
systémem odkudkoliv: z kanceláře,
z poboček, z domova, od zákazníka …
Nejste IT specialista?
Soustřeďte se jen na svou práci
a přenechejte všechny starosti s IT
specializovaným odborníkům.
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PŘÍPADOVÁ STUDIE:

ALTIS Kolín
Pro (zdravé) mlsání
Foto: zdroj ALTIS Kolín

O společnosti ALTIS Kolín
Společnost ALTIS® Kolín, s. r. o., reprezentuje více než stoletou tradici
potravinářské výroby v Kolíně. Během své existence se stala jedním
z největších výrobců potravinářských polotovarů pro cukrovinkářský
průmysl, zdravých cukrovinek na bázi sóji a největším středoevropským producentem diabetických cukrovinek. Kořeny společnosti sahají do roku 1894, kdy tehdejší Kolínská továrna začala výrobu kávové
náhražky, známé Kolínské cikorky. Základní strategií dnešní společnosti ALTIS Kolín je produkce vysoce kvalitních a cenově atraktivních
potravinářských výrobků, které plně respektují moderní trendy ve
výživě. Důraz je kladen na maximální využití různých forem sóji a na
neustálé rozšiřování nabídky již hotových výrobků. Společnost velice
těsně spolupracuje s firmami Nestlé, Danone a Wrigley Confections,
které uplatňují ta nejpřísnější kvalitativní kritéria. V současnosti
je sortiment nesoucí značku ALTIS Kolín rozdělen do tří hlavních
produktových řad – La SOYA koncept (zdravé cukrovinky), Diabetické
cukrovinky DIANELLA a Cukrovinky a sladkosti.

Pro to, aby se podařilo v tomto systému vyřešit poměrně rozsáhlou
a komplikovanou výrobní agendu, byla nezbytná důkladná analýza
výrobních procesů, tedy fyzického oběhu materiálu, transformace
materiálu do vyšších stupňů výroby, a odpovídající vnitrofiremní
informační toky a oběh dokumentů.
Společnost ALTIS Kolín vyrábí vše na základě přijatých objednávek
nebo zakázek. Vyráběný sortiment má povahu stupňové výroby.
Polotovar na jednom stupni výroby může být použit pro výrobu
dalšího, příp. dalších polotovarů s vyšší fází finalizace. Každá ze dvou
výrobních jednotek, ve kterých produkce probíhá, se specializuje na
některé výrobní postupy. Rozpracované výrobky je tedy v některých
případech zapotřebí pro další fázi výroby převést z jedné výrobní jednotky do druhé. Aby v jednotlivých výrobních jednotkách bylo možné
provádět inventuru, byl pro každou z nich založen samostatný sklad.

Vstupní požadavky

Některé výrobky prochází podle receptur až čtyřmi stupni výroby.
Hotové výrobky jsou převáděny na sklad expedice, odkud se
vyskladňují už pro konkrétního odběratele. Postupnou přeměnu
položek od materiálu z centrálního skladu po finální produkt
naznačuje schéma na následující straně.

Původně společnost ALTIS Kolín potřebovala systém, který se postará
o účetní, skladové a mzdové agendy a evidence. Pro zpracování mezd
začala později používat zvláštní aplikaci s napojením na ekonomický
systém. A opačně se k výchozím požadavkům přidala potřeba řešit
také rozsáhlou a komplikovanou výrobní agendu. Systém měl respektovat používané výrobní procesy a osvědčený oběh dokumentů uvnitř
firmy, který doprovází produkci ve dvou výrobních jednotkách a s povahou stupňové výroby, kdy polotovar z jednoho stupně výroby může
být v některých případech použit pro výrobu více polotovarů dalšího
stupně, resp. různých finálních výrobků. U každé výrobní jednotky
společnost potřebovala mít také možnost provést inventuru.

Díky možnosti nastavit na kartách zásob správný příznak pro
účtování zásob způsobem A jsou skladové karty účtovány jako
kategorie polotovarů a výrobků. Veškeré pohyby zásob jsou účetně
zdokumentované. Společnost tak má kdykoliv přehled, co se v jaké
hodnotě a na kterém skladě nachází. Systém jednotlivých skladů
podporuje vnitrofiremní komunikaci nejen v rámci výrobního
oddělení, ale i napříč odděleními, např. s expedicí. Díky možnosti
definovat uživatelům přístup do jednotlivých skladů má hmotná
odpovědnost jednotlivých pracovníků svůj obraz i v systému
POHODA.

www.altiskolin.cz

Řešení
Ekonomický systém POHODA: síťová verze POHODA Premium NET5
+ 10 přídavných síťových licencí POHODA Premium CAL, celkem tedy
15 počítačů
Počet uživatelů: 12
Personalistika a mzdy PAMICA: licence PAMICA Profi + 2 přídavné
síťové licence PAMICA Profi CAL, celkem tedy 3 počítače
Počet uživatelů: 2
Systému POHODA se společnost ALTIS Kolín rozhodla svěřit nejdříve
oblast fakturace a obchodní, skladovou, účetní a mzdovou agendu.

POHODA teď pokrývá komplexně všechny informační toky, které
mají vazbu na procesní mapu společnosti, od zaznamenání nabídky
a přijaté objednávky přes objednání materiálu u dodavatele,
příjemku materiálu, zápis přijaté faktury, evidenci průběhu
transformace materiálu na polotovar a výrobek až po následnou
možnost vyskladnit a vyfakturovat finální výrobek zákazníkovi. To vše
dokonce v základní řadě systému POHODA, kterou společnost ALTIS
Kolín používá.
Původně systém používali 2 uživatelé, v současnosti jich je 12
a do budoucna jich lze očekávat ještě více. Kvůli rostoucímu počtu
uživatelů pracujících v síti a množství dat společnost zvažuje přejít na
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systém POHODA E1. Po migraci na nejvyšší řadu systému POHODA
se zvýší úroveň zabezpečení cenných obchodních a účetních dat.
Architektura klient-server tomuto informačnímu systému zajistí
stabilní provoz a rychlou odezvu i při vysokém zatížení. Správce sítě
také bude moci definovat vlastní uživatelská databázová pole, pomocí
kterých rozšíří stávající informace např. o data pro účely workflow.
Růst firmy doprovázel růst zaměstnanců, v současné době jich má
společnost ALTIS Kolín více než sto. Rozhodla se proto zvolit pro
zpracování mzdové agendy systém PAMICA, který si poradí i se
směnným provozem a vícesložkovými mzdami.
Výhody komplexní informační podpory, které přinesly systémy
POHODA a PAMICA společnosti ALTIS Kolín, shrnuje její zástupkyně
paní Ivana Polesná: „Vedení skladů, výroby, obchodních agend,
účetnictví a mezd v aplikacích od jednoho dodavatele, tedy v podstatě
pod jednou střechou, jednoznačně ulehčuje naši každodenní práci.
Už díky tomu, že máme jednotný přístup k uživatelské podpoře.
Lehce jsme si také zvykli na to, jak efektivní jsou veškeré konzultace,
úpravy systému a školení na míru. Nadmíru spokojeni jsme především
s informační podporou výroby, kterou se společnými silami nás
a pracovníků pražské pobočky společnosti STORMWARE podařilo
do systému POHODA zavést během krátkých tří měsíců.“

Harmonogram
2004
oslovení dodavatele, předprodejní konzultace, rozhodnutí
o implementaci ekonomického systému POHODA
instalace systému, komplexní školení uživatelů
2005–2009
úpravy tiskových sestav a nastavení systému na míru
rozšíření počtu licencí systému POHODA
implementace personálního a mzdového systému PAMICA
realizace firemních školení
2010
analýza výrobního procesu a oběhu dokumentů, návrh
materiálně výrobních toků, nastavení systému, zaškolení
uživatelů
plán: přechod na informační systém POHODA E1
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POHODA E1 zvládne další údaje i funkce
Informační systém POHODA E1 je určen pro firmy a náročné uživatele, kterým už „krabicové“ řešení
nestačí a očekávají od svého systému něco víc. POHODA E1 je systémem na pomezí ekonomických
a ERP systémů – svými možnostmi a funkcemi míří do vyšší kategorie, její pořízení však v žádném
případě neznamená investici v řádech statisíců.
Pro nejvyšší řadu systému POHODA je charakteristická použitá technologie klient-server, databáze
SQL a bohatá nabídka nadstandardních a rozšiřujících funkcí, které usnadňují každodenní práci
s programem. V tomto textu Vám naznačíme, že se POHODA E1 dokáže přizpůsobit Vašim
individuálním nárokům na zvláštní funkce nebo potřebě sledovat další typy údajů.

FUNKCE PODLE VAŠICH PŘÁNÍ
POHODA E1 umožňuje:
tvorbu zákaznických řešení s využitím SQL skriptů podle přání
uživatele
spouštění připravených řešení z prostředí systému POHODA E1,
automaticky nebo v závislosti na konkrétní události

VLASTNÍ POLE, SEZNAMY
A TISKOVÉ SESTAVY
POHODA E1 umožňuje:
přidání vlastních políček do dokladů podle specifických potřeb
firmy
vytváření vlastních výklopných/rolovacích seznamů, přehledů
a tiskových sestav s těmito novými poli

Jak na to?
Pro tvorbu těchto funkcí je nezbytná znalost SQL jazyka, databázové
struktury a logiky systému POHODA. Kontaktujte proto nejlépe
nejbližší pobočku nebo centrálu naší společnosti, příp. naše obchodní
partnery, a popište nám, co ke své práci potřebujete. My pro Vás
zjistíme, jestli a za jakých technických podmínek je možné pro Vás
takovou funkci vytvořit a po odsouhlasení cenové kalkulace pro Vás
řešení na míru připravíme.

Jak na to?
Přidat nová pole pro sledování důležitých údajů, stejně jako vytvořit
si vlastní výklopné seznamy, můžete ve většině agend. U nových polí
nastavíte jejich typ, vzhled a umístění v upravované agendě. Nadefinujte nová pole v různých agendách shodně, budou se pak automaticky přenášet spolu s dalšími údaji záznamu. O svá nová pole můžete
rozšířit výchozí tiskové výstupy, příp. si můžete vytvořit kompletně
vlastní tiskové sestavy.

K čemu se to hodí?
Externí nástroje a specifické funkce Vám mohou uspořit mnoho času,
a tím i Vašich prostředků, například s těmito činnostmi:
Rychlý import cen a jejich aktualizace:
Potřebujete každý den aktualizovat ceny zboží podle ceníku svého
největšího dodavatele? Na zakázku vytvořený nástroj se o to postará.
Ceník od dodavatele uložíte do vybrané složky a spustíte importní
nástroj. Během několika desítek sekund můžete mít třeba u tisíců
položek zásob aktualizovány jak jejich nákupní ceny, tak i z nich
odvozované prodejní ceny včetně slev.
Hromadná fakturace:
Máte stálé zákazníky, kterým pravidelně vystavujete faktury, ať už na
paušální nebo různě vysoké částky, příp. jejich kombinace? Ušetřete
si hodiny a hodiny práce za každý měsíc díky externímu nástroji, který
za Vás vystaví i stovky takových faktur během několika sekund a na
jedno kliknutí.
Doplňování správných parametrů zaúčtování zásob:
Zakládáte často nové skladové položky? Obáváte se, že by nezkušený
uživatel mohl nesprávně nastavit jejich zaúčtování? Pak se můžete
spolehnout na externí nástroj, který do karty zásoby doplní správné
účty podle příslušnosti skladové položky k vybranému členění, a to
zcela automaticky při uložení jakékoliv změny záznamu.

K čemu se to hodí?
Nová pole najdou uplatnění například v dokladech spojených s prodejem. Ve vydaných fakturách tak může přibýt údaj o typu dopravy
nebo číslo poštovní zásilky. Stejný údaj se může tisknout na balíkovou
průvodku, zobrazovat v interních přehledech a sestavách, kde je
možné podle něj záznamy řadit či filtrovat atd.
Uživatelské pole s výklopným seznamem lze využít pro označení a sledování stavu zpracování dokladu. Příkladem mohou být přijaté faktury. Při zápisu došlé faktury asistentka nastaví hodnotu stavu „Čeká na
schválení“. Manažer, který hlídá výdaje a proplácení dokladů, změní
stav na „Schváleno“. Účetní pak jednoduše zjistí, které faktury jsou
schválené, může je zaúčtovat a vložit do příkazu k úhradě.

Obdobně může uživatelský seznam pomoci také třeba při sledování
stavu vyřízení objednávek, včetně těch, které jsou vytvořeny prostřednictvím e-shopu. Změna stavu objednávky v systému POHODA
se pomocí XML komunikace přenese do e-shopu, a ten, pokud
to umožňuje, automaticky odešle informační e-mail zákazníkovi.
O průběžném stavu objednávky tak můžete mít přehled nejen Vy jako
uživatelé systému POHODA, ale také Vaši zákazníci.
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EFEKTIVNÍ ŠKOLENÍ

Využijte léto ke vzdělávání …
Kromě specializovaných softwarových nástrojů nabízí společnost STORMWARE
svým zákazníkům také navazující služby. Patří mezi ně například standardizovaná
školení k produktům POHODA a PAMICA. Školení Vám pomohou velmi rychle
se v programech zorientovat a díky nápaditým radám a tipům, které se na nich
dozvíte, můžete výrazně zefektivnit nejen své první seznamování s programy, ale
především svou každodenní práci.

Nabídka všech školení STORMWARE si klade za cíl jediné – efektivně
proškolit účastníky pro práci s programy POHODA a PAMICA.
Účastníci kurzů získají užitečné rady a tipy pro kvalitní a rychlou
práci s těmito programy. Výrazně si díky nim usnadní zaškolování
a sobě i svému zaměstnavateli ušetří nezanedbatelnou porci času
a v konečném důsledku i peněz.
Nenechte se ovšem mýlit, školení pod střechou STORMWARE nejsou
určena pouze nováčkům. Nabídka je opravdu široká a vybere si každý.
„I zkušená hlavní účetní může navštívit naše kurzy Účetnictví I a II.
Své fakturantky nebo obchodní zástupce zase můžete vyslat na
školení POHODA – prodej, obchod a fakturace. A každému se jistě hodí
skvělé uživatelské „fígle“, které se dozví na školení POHODA efektivně
+ novinky v programu,“ představuje v krátkosti některé nabízené
kurzy pan Antonín Švorc, manažer školení a kurzů společnosti
STORMWARE.
„S pořádáním odborných školení k našim stěžejním programům
POHODA a PAMICA máme dlouholeté zkušenosti. V posledních
třech letech provádíme s účastníky na každém našem školení také
hodnocení tzv. zpětnou vazbou a případné náměty se snažíme
do kurzů zahrnout. Naše kurzy mají za sebou tisíce spokojených
absolventů a jejich spokojenost určitě dokládá i průměrná
známka 1.12, kterou naši lektoři v roce 2009 od účastníků školení
obdrželi,“ dodává pan Švorc.

Nechte se inspirovat
aneb Jak to zvládli jiní?
Následující řádky Vám mohou posloužit jako skvělá inspirace.
Tyto krátké ukázky z praxe dosvědčují, že účast na školeních není
rozhodně ztrátou času, naopak čas ušetří. A stejně tak i náklady.
Náhodně jsme vybrali dva zákazníky, kteří svým zaměstnancům
zajistili v loňském roce školení z nabídky STORMWARE, v obou
případech k programu POHODA:

POŽITKÁŘI.CZ
www.pozitkari.cz

Využijte léto ke vzdělávání …
Letní měsíce jsou ve většině firem klidnější částí roku a zaměstnanci
mohou toto období využít pro své vzdělávání. Někteří zvolí jazykový
kurz nebo třeba školení obchodních dovedností. My přicházíme
s letním vzdělávacím projektem Využijte léto ke vzdělávání.

… a ještě na školení ušetřete!
Vyberte si z širokého portfolia nabízených školení právě to, které
Vám pomůže prohloubit Vaše znalosti a dovednosti. Vybírejte ze
školení pořádaných v letních měsících a ušetřete na každém z nich
díky přiložené letní poukázce na slevu plných 500 Kč. Poukázka je
dárkem pro Vás, členy rodiny majitelů produktů STORMWARE Oﬃce,
jako projev díků za Vaši přízeň k těmto produktům. Pravidla, jak
uplatnit slevu ve výši 500 Kč z libovolného školení, naleznete přímo
na poukázce.

Požitkáři.cz přináší malé požitky i velké zážitky z celého světa.
Díky jejich nabídce můžete zažít jízdu ve Formuli 1 či potápění se
žraloky v JAR, navštívit 5D kino či utkání Champions League nebo
si od roku 2012 zaletět z Kalifornie do vesmíru. Požitků je však
daleko více. Požitkáří umí v rámci fullservisu uspořádat firemní
či jinou motivační akci, soutěž, event nebo roadshow v České
republice nebo zahraničí a mnoho dalšího. Vše je zapracováno
do online věrnostního programu, který jakoukoliv „práci
s požitky“ automatizuje a zjednodušuje. Za Požitkáři stojí agentura
FINE TRAVEL FULLSERVICE s.r.o. s osmiletou působností na trhu,
převážně v oblasti motivačních a zážitkových akcí pro firmy.
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POHODA u Požitkářů
„Našimi klíčovými požadavky pro účetní a evidenční systém byly
synchronizace s internetbankingem, snadná obsluha, přehlednost,
upgrade a v neposlední řadě samozřejmě výše investice a kontrola
a úspora nákladů. Protože se zabýváme především online prodejem
a automatizací, bylo pro nás stěžejní co nejplynulejší napojení na naše
systémy a dostupnost a kvalita poskytované podpory. Ve finále jsme
se rozhodovali mezi třemi systémy. Po zvážení všech kritérií zvítězila
POHODA. A stojíme si za tím, že to bylo dobré rozhodnutí,“ stvrzuje
pan Petr Košut, jednatel společnosti.

POHODOVÉ školení
Jedna z asistentek společnosti absolvovala v roce 2009 školení
POHODA efektivně + novinky v programu. Díky znalostem a novým
dovednostem, které si ze školení odnesla, se podle majitele společnosti prostředky investované do daného kurzu vrátily do jednoho
měsíce. Každý další den už tato zaměstnankyně šetří cenný čas
a peníze firmy.
Cena absolvovaného školení
Hodinové náklady na zaměstnance
Časová úspora po absolvování školení
Návratnost ceny školení

2 490 Kč
150 Kč
30 min. denně
po 33 dnech
Foto: zdroj pozitkari.cz

AP SOFT JABLONEC S.R.O.
www.ap-soft.cz

Společnost AP-SOFT JABLONEC s.r.o. se sídlem a prodejnou v Jablonci
nad Nisou se zabývá velkoobchodním a maloobchodním prodejem
kancelářských potřeb, obalového materiálu, drogerie, občerstvení,
spotřebního materiálu do tiskáren, reklamních předmětů. Prostě všeho, co souvisí s chodem kanceláře. V sortimentu zákazníci najdou také
kancelářské židle, křesla a školní nábytek, včetně náhradních dílů.
Společnost dále zajišťuje profesionální renovaci tonerů a cartridgí.

POHODA v AP-SOFT
„I přesto, že jsme malou firmou, dokážeme být spolehlivými a cenově
dostupnými dodavateli. Zakázky expedujeme po celé České republice
do 48 hodin. Cílem naší společnosti je na prvním místě vždy spokojený
zákazník, jemu podřizujeme celý chod společnosti. POHODA nám
v tom pomáhá. Díky nastaveným procesům, které v systému evidujeme od počátku přijetí objednávky až po expedici a zaúčtování, je
veškerá práce v administrativě jednoduše efektivní a rychlá,“ říká pan
Petr Anderle, majitel společnosti.
Foto: zdroj AP-SOFT

POHODOVÉ školení
Na podzim 2009 absolvoval jeden ze zaměstnanců společnosti školení
Skladové hospodářství – nastavení a zavedení a Skladové hospodářství – práce s doklady. Úkolem tohoto pracovníka bylo nově nastavit
ve společnosti cenotvorbu a připravit nový plán oběhu skladových
a obchodních dokladů. Pan Petr Anderle vidí návratnost investice
do školení během prvních týdnů po absolvování školení.

Cena absolvovaného školení
Hodinové náklady na zaměstnance
Časová úspora po absolvování školení
Návratnost ceny školení

2 490 + 1 980 Kč
170 Kč
120 min. denně
po 14 dnech
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POHODA plus
PLUS PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
www.pohodaplus.cz
Každé podnikání s sebou nese potřebu něco evidovat,
sledovat, porovnávat, reportovat … Každé podnikání je však
také něčím jedinečné. Pro činnosti, u kterých lze uplatnit
obecnější postupy, Vám postačí POHODA. Jakkoliv komplexní
a univerzální se však systém POHODA snaží být, pro zajištění
některých specifických činností je zapotřebí sáhnout po
externích aplikacích. Proto je tu POHODA plus. Projekt,
který staví na výkonu a flexibilitě systému POHODA. Projekt,
který pomocí specializovaných aplikací, externích zařízení
a navazujících služeb nabízí řadu řešení na míru.

Na internetových stránkách
www.pohodaplus.cz naleznete přehled
řešení našich externích partnerů, kterým se
podařilo účinně a efektivně propojit vlastní
aplikace zajišťující chod, správu nebo podporu konkrétních podnikatelských aktivit či
obchodních a administrativních činností s flexibilitou a výkonností programu POHODA.
Své řešení tu najdou nové i zaběhnuté firmy,
výrobní a obchodní společnosti i organizace
podnikající v sektoru služeb. Třeba i Vy zde
načerpáte inspiraci, jak ještě více zprofesionalizovat a zefektivnit své podnikání.
POHODA plus představuje hned několik
řešení pro hotely a restaurace, internetové
obchody a firmy v automobilovém průmyslu,
dopravě a logistice. Zahrnuje také řešení pro
přenos dat, práci s terminály a čtečkami nebo
sledování docházky a evidenci obalů. Pomocí
www.pohodaplus.cz snadno najdete partnera, který se na danou oblast specializuje.
Všechny nabízené externí aplikace díky
spolupráci nebo propojení se systémem
POHODA zjednoduší a zrychlí každodenní
práci, sníží nadbytečné papírování, příp.
eliminují nutnost složitě kompletovat data,
doklady a záznamy vedené v různých oddělených programech.
PLUS pro hotely a restaurace
Aktuálně můžete na stránkách projektu
POHODA plus procházet nabídku jednotlivých řešení pro hotelová a restaurační zařízení, a to i pro ty nejvytíženější provozy. Vždyť
kdo by nechtěl mít všechna účetní, provozní,
ubytovací, ale i personální data kompletně
sjednocená a propojená?

PLUS pro e-shopy
Od každého e-shopu dnes zákazníci vyžadují pružnost a snadné ovládání. To samé si
s vhodně zvoleným řešením může dopřát
i sám provozovatel. Prohlédněte si pestrou
paletu aplikací určených provozovatelům
e-shopů, které chytře komunikují se systémem POHODA. Tato řešení ulehčí práci
s objednávkami, zpracováním informací o zákaznících, s evidencí skladových zásob apod.
PLUS pro terminály
Patříte mezi firmy, které nemohou při své
práci ve skladech, v obchodech, dopravě
či kdekoliv jinde v terénu používat klasické
počítače, ale potřebují přenosné datové terminály nebo čtečky? Vybrat si můžete z několika osvědčených řešení synchronizovaných
se systémem POHODA. Pracují v online nebo
v oﬄine režimu.
PLUS pro výměnu dat mezi systémy
Vlastní data jsou pokladem firmy. Část z nich
je však v některých případech zapotřebí
napojit na systémy obchodních partnerů,
např. v automobilovém průmyslu nebo obchodních řetězcích. Nebo je předávat účetní
firmě. I pro tuto oblast máme několik řešení.
Zn. Rychlost a bezchybnost především.

PLUS pro docházku a dopravu
S docházkou je spojena nekončící evidence a administrativa. Ulehčete si přípravu
podkladů pro mzdovou agendu. A pro oblast
dopravy pro Vás máme inteligentní systémy
řízení pohybu materiálu a vozidel včetně
komplexního sledování zakázek v logistice
s napojením na účetní, obchodní a skladové
agendy programu POHODA.
PLUS pro obaly a ekologii
Týká se Vás zákonná evidence a vykazování
obalových materiálů, resp. odpadů? Potom
si prohlédněte řešení, které podporuje automatické vyplňování výkazů a evidenci obalů
v návaznosti na skladové pohyby v systému
POHODA.
PLUS pro uživatelské agendy
POHODA plus Vám v této kategorii představuje společnosti, které si dokážou opravdu
vyhrát s možnostmi uživatelských agend
systému POHODA. Výsledkem jsou agendy
plně respektující účetní, obchodní, skladové
a provozní aktivity konkrétní firmy, neboť
jsou utvářeny přesně a pouze na míru zákazníkových požadavků. Tyto agendy samozřejmě disponují pohodovým rozhraním, na
které jsou uživatelé zvyklí.

PŘIHLASTE SVÉ OSVĚDČENÉ ŘEŠENÍ
Projekt POHODA plus je stále otevřený řešením, která spolupracují se systémem
POHODA, rozšiřují jeho možnosti nebo jej podporují. Máte-li takový produkt a chcete
jej touto cestou nabídnout dalším potenciálním zájemcům, vyplňte dotazník na
www.pohodaplus.cz a pošlete jej na adresu pohodaplus@stormware.cz.
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Ostravská POHODA se stěhuje
Až pojedete po 1. červenci na školení, seminář,
konzultaci nebo jen návštěvu do ostravské
pobočky společnosti STORMWARE, měli byste
v navigaci zadat novou adresu. Pobočku totiž
od začátku letních prázdnin najdete o kousek
dál – v Mariánských Horách a Hulvákách,
v Železárenské ulici čp. 636/4 – pod Hulváckým
kopcem, mezi tramvajovými zastávkami
Hulváky a Prostorná, poblíž točny Sokola Tůmy.
Lepší dostupnost hromadnou dopravou
a prostornější a světlejší interiér jsou
základními důvody, proč ostravská pobočka po
6 letech opouští ulici Mojmírovců. Budova, do
které se přestěhuje, v těchto dnech prochází
rekonstrukcí. Dočká se kromě jiného nové
fasády, oken i klimatizace. Parkovat bude
možné na vyhrazeném parkovišti nebo bez
problému v přilehlých ulicích.
„Budeme mít k dispozici celé první patro
budovy. Kromě prezentačních místností,
kanceláří a zázemí připravujeme také učebnu
pro 8 účastníků,“ láká k návštěvě nových
prostor ostravské pobočky její vedoucí Petra
Šárková. Zároveň dodává: „Měníme pouze
adresu. Ostatní kontaktní údaje zůstávají
stejné. Na nové působiště si s sebou bereme
také všechny tváře naší pobočky a vysoký
standard poskytovaných informací a služeb.“

Prodejní a školicí středisko STORMWARE
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Železárenská 636/4
tel.: 596 619 939, e-mail: ostrava@stormware.cz

POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ STORMWARE
JIHLAVA

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

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

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

Vinařská 1a
603 00 Brno
tel.: 541 242 048
e-mail: brno@stormware.cz

Železárenská 4 (od 1.7. 2010)
709 00 Ostrava
tel.: 596 619 939
e-mail: ostrava@stormware.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

LIBEREC

OLOMOUC

www.pohoda.cz

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

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

Šlechtitelů 21
783 71 Olomouc
mobil: 773 575 486
e-mail: olomouc@stormware.cz

Nová energie
pro vaši firmu
Svět se vyvíjí a POHODA s ním. Přišel čas předběhnout konkurenci, tak
nezůstávejte pozadu. Zvyšte bezpečnost svých dat díky ekonomickému
systému POHODA SQL nebo využijte ještě širší možnosti informačního
systému POHODA E1.
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