
Informační servis

Vážení uživatelé,

čas dovolených, léta a prázdnin skončil a my pevně věříme, že jste načerpali nové síly 
a že jste nabiti energií pro další práci. Začátek školního roku je jistě po čase stráveném 
odpočinkem pro všechny náročnější a také naši firmu nyní čeká náročnější období.

Konec roku sebou přináší konání každoročních veletrhů (INVEX, SFAMEX), kterých 
se naše firma pravidelně účastní. Poslední čtvrtletí je často ve znamení řady legislativních 
změn, a i naše firma je připravena operativně reagovat na avizované zákonné úpravy, které 
budou zabudovány do nové verze, nebo budou k dispozici pro aktualizaci programu na 
internetu.  Legislativních změn na konci  tohoto roku a začátkem příštího bude bohužel 
nespočet. Dvakrát proběhne změna účetních výkazů, pozmění se zákon o DPH, přibude 
šestá odpisová skupina v majetku, a mnoho dalších se stále připravuje. Jedinou vítanou 
legislativní  změnou  je  zrušení  striktního  formuláře  evidenčního  listu  pro  důchodové 
zabezpečení  a  to  od 1.1.2004.  Samozřejmě po konečném schválení  budou tyto změny 
promítnuty do našeho software. Podrobně budete o konečných zněních vždy srozumitelně 
informováni v tomto žurnálu.

V současné době finišují  práce a testy na nové verzi 10.2, která bude na přelomu 
listopadu  připravena  k distribuci.  Způsob  instalace  nové  verze  bude  probíhat  stejně 
jednoduchým způsobem jako  v minulých  letech,  přesto  žádáme  klienty,  kteří  vyžadují 
osobní  instalaci  nové  verze,  aby  nás  o  tomto  informovali  již  nyní.  Další  informace 
naleznete v kapitole „Upgrade 2004“.

Také Vám s radostí můžeme oznámit, že jsme během prázdnin posílili náš tým o nové 
pracovní síly. Dvě profesionální účetní s kvalitní znalostí našeho systému budou na postu 
školitele-konzultanta cennou posilou a zcela jistě vytvoří prostor pro osobnější přístup a 
zkvalitnění našich služeb.

Doufáme, že Vás druhé vydání našeho magazínu zaujme a pokud Vy sami máte návrh 
témat pro další čísla, velmi rádi uvítáme Vaše podněty.

Jiří Sonek
   vedoucí obchodního oddělení
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 Novinky v PREMIER system 10.2

V minulém  čísle  jsme  Vás  informovali  o  novém  synchronizéru  dat,  který  řeší 
decentralizované pobočky. Dalšími výraznými novinkami jsou:

Návrhář prodejních cen – vázané ceny a slevy na odběratele

V modulu sklad byl nyní vytvořen komplexní návrhář pro tvorbu prodejních cen, 
který nabízí  uživateli kromě dosavadních 6 rabatních skupin (cenových hladin) možnost 
vytvořit systém prodejních cen, který splňuje požadavky nejnáročnějšího uživatele.

Tento systém najde využití především u klientů, kteří mají s odběrateli smluvní ceny 
na  zboží,  tzn.  „co  odběratel,  to  jiná  cena  či  sleva“  nebo  mají  mnoho  podmínek  pro 
přiřazení určité ceny či slevy (např. výše celkové částky na DL, dle odebraného množství,  
atd.)  Hlavní  předností  této  funkce  je,  že  lze  tyto ceny či  podmínky zadávat  přímo na 
skladových kartách, nebo naopak zrcadlově v kartě odběratele v seznamu partnerů, čímž je 
zápis zjednodušený a velmi přehledný.

Možnosti a výhody návrháře prodejních cen:

1) přiřazení neomezeného množství prodejních cen na jedno zboží a jejich přiřazování 
k vybraným partnerům nebo skupině partnerů  (dle identifikátorů)

2) možnost  přiřazení  různých  rabatních  skupin  (cenových  hladin)  k partnerovi  na 
jednotlivé zboží

3) neomezené  množství  slev  (pevných  i  procentuálních)  na  jedno  zboží  a  jejich 
přiřazování k vybranému partnerovi nebo skupině partnerů (dle identifikátorů)

4) neomezené  množství  slev  na  jedno  zboží  (skupinu  zboží  –  sortiment)  a  jejich 
přiřazování k vybranému partnerovi nebo skupině partnerů za těchto podmínek:

• hodnota položky (bez DPH) na DL je větší nebo rovna ... Kč
• hodnota položky (včetně DPH) na DL je větší nebo rovna ... Kč
• počet měrných jednotek (množství) je roven nebo vyšší … (MJ)

Obchodní  firma  má  tak  v ruce  nástroj  pro  tvorbu  prodejních  cen,  který  ji  při 
jakýchkoliv  podmínkách  nabídne  k danému  odběrateli  automaticky  vždy  požadovanou 
prodejní cenu na dodací list, resp. fakturu.

Na obrázku č.  1  je uvedeno nastavení  této varianty,  přičemž toto se  provádí na 
skladových kartách, tzn. že se ke zboží přiřazují podmínky pro vybrané odběratele.
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obr. č. 1 - Možnosti a podmínky pro přiřazení slevy/ceny pro vybranou skladovou kartu č. 11111

Některé další novinky programu:

• Modernizace pohledu skladových karet

• Efektní grafické zobrazení záporných zůstatků u pohybů na skladových kartách

• Možnost interaktivního vnoření na konkrétní doklad (příjemka, výdejka) přímo ze 

skladové karty

• Efektní grafické - barevné rozlišení položek deníku v rámci všech položek jednoho 

dokladu

• Modernizace účetního deníku (viz. obr. č. 2) - možnost kumulativního zobrazení 

položek včetně průběžných zůstatků.  Deník je zobrazen v „univerzálním premiér 

browseru“, který se přizpůsobuje dle rozlišení Windows. Přes správce pohledů lze 

upravovat pořadí a šířku sloupců.
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obr. č. 2 – Deník pokladen nebo bank lze zobrazit v kumulovaném režimu

Některé další novinky v systému (pokračování ze strany 5)

• Vydané faktuře lze přidělit odlišný variabilní symbol, než je číslo faktury

• Možnost automatického přiřazení zaplacené zálohy při vyskladňování, tedy prodeje 

ze skladu na odběratele

• V daňové kanceláři přibyly dovozní a vývozní JCD a statistický výkaz EP 5-01

• Důraz  se  kladl  i  na  zvýšení  uživatelského  komfortu,  např.  změníte-li  hodnotu 

dodacího listu, automaticky se tato změna zohlední v již dříve vystavené faktuře. 

Dále je možné např. měnit údaje na kartě obchodního partnera přímo při zadávání 

dokladů (ve fakturách, výdejkách, …)

• Modernizace vyrovnávání a sledování otevřených položek

• Modernizace modulu „Komplexní informace o skladové kartě“

• Legislativní přizpůsobování systému a mnoho dalších novinek a vylepšení ve všech 

modulech software PREMIER.
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Nejčastější dotazy uživatelů

Oblast mzdy

1) Kde a kdy se objeví nárok na dovolenou?
V personalistice – zaměstnanci – časové vstupy. Zde se po každém zpracování objeví u 
daného zaměstnance zpracovaný měsíc dovolené. Při každém přepočtu mzdy dochází také 
k přepočtu dovolené.

2) Jak u zaměstnance zadat zůstatek dovolené z předchozího roku?
Tento přebírá program automaticky, pokud chce ovšem uživatel ručně zasáhnout,  nebo 
nebyl min. rok zpracován v programu Premier, musí uživatel:
a) ručně změnit v časových vstupech ZMR (zůst. z min. roku), ale nesmí tento měsíc již 
přepočítávat (údaj se přebírá z min. měsíce, kde není zadán)
b) zadat tento údaj do min. měsíce ZMR, odkud se přepočtem mzdy (ve zpracování mezd) 
údaj dostane do běžného měsíce

3) Jaký je rozdíl mezi „zákonným“ a „skutečným“ nárokem na dovolenou?
Po nástupu zaměstnance a po zpracování první mzdy se v časových vstupech objeví zápis 
daného měsíce, z něhož je patrné, že zákonný nárok je nárok na dovolenou do konce roku 
(resp.  prac.  poměru,  pokud tento  nastane  dříve),  kdežto  skutečný  nárok na  dovolenou 
respektuje zákonné lhůty 22, 44, 60 odpracovaných dnů pro vznik 1/12, 2/12, 3/12 nároku 
na dovolenou. Po odpracování 60 dnů se oba nároky vyrovnají.

Oblast majetku

4) Jak lze zobrazit seznam majetku s informací o tom, jaké jsou odpisy a zůstatkové 
ceny za zvolené období?
 
- v modulu Evidence - Hmotný/Nehmotný/Drobný hm./Drobný nehm. klikneme na ikonku 
tiskárny (F9)
- v rozbalovacím poli "Sestava" vybereme "Se zůstatkovými cenami" (případně "Se 
zůstatkovými cenami > 0" - pokud chceme zobrazit jen majetky, které ke konci daného 
období mají nenulovou zůstatkovou cenu)
- v rozbalovacím poli "Seznam řadit dle:" vybereme způsob řazení
- zadáme období, za které chceme nechat zobrazit odpisy a zůstatkové ceny (zadává se do 
dvou políček s nápisem "Zde je možno zadat období pro tisk úč. odpisů")
- pomocí kliknutí na zatrhávací políčko "Další nastavení" je možno zadat kritéria pro užší 
výběr majetku
- kliknutím na "Náhled" si sestavu prohlédneme, kliknutím na "Tisk" vytiskneme na 
tiskárně
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5) Na kartách majetku máme definovány odpovědné osoby. Jak provést hromadný 
přesun  majetku  od  jedné  osoby  na  druhou  (např.  při  odchodu  zaměstnance  do 
důchodu)?
 
- v modulu Evidence - Hmotný/Nehmotný/Drobný hm./Drobný nehm. klikneme na 
"Hromadné změny"
- kliknutím na "Najít" u políčka "Odpovědný" vybereme pracovníka, od kterého majetek 
přesouváme
- pokud chceme výběr majetku upřesnit, zadáme ještě další kritéria
- zobrazí se seznam vybraných karet, pomocí kláves ENTER a * označíme všechny karty, 
u nichž chceme změnu provést a klikneme na "OK"
- klikneme na "Najít" u políčka "Odpovědná osoba" a vybereme zaměstnance, na kterého 
majetek přechází
- kliknutím na "OK" se změna provede, zároveň se zapíše na příslušné karty do seznamu 
pohybů

Oblast účetnictví/fakturace

6) Platíme telefon inkasem a platba proběhne dříve, než dojde faktura od dodavatele. 
Systém  komfortně  nabídne  při  zápisu  faktury  k vypárování  všechny  otevřené 
položky daného dodavatele. Některé platby nám však nechce navrhnout…

Program Vám nabídne všechny otevřené položky, které se vážou na saldokontní 
účet faktury (311, 321) a na název a IČ obchodního partnera. Nejčastější chybou se stává, 
že  zápis  v deníku banky  postrádá  právě  název nebo IČ obchodního partnera.  Pokud i 
nadále bude přetrvávat problém, prověřte si datumové nastavení v Globálních předvolbách 
- záložka dodavatelé - sledování přímých zápisů v deníku od …

Oblast účetnictví/skladu

7) Naše firma se zabývá nákupem zboží a materiálu ze zahraničí a proto je pro nás 
důležité rozpouštění doprovodných nákladů na příjemku procentuálně, s poměrným 
rozpuštěním na jednotlivé položky. 

Program  nabízí  u  každé  příjemky  (F8  v položkové  části)  možnost  rozpuštění 
doprovodných  nákladů,  a  to  ve  vícesložkovém zadání,  tzn.  že  je  možné  zadat  zvlášť 
položku,  např.  pro  dopravu,  clo,  poštovné  atd.  Uživatel  pak  má  k dispozici  historii 
jednotlivých složek (částek) doprovodných nákladů. Uživatel si může sám zvolit způsob 
poměrného rozpočítání, tedy korekce, a to dle ceny, množství, hmotnosti, počtu položek 
atd. Doprovodné náklady lze zadat jak v absolutní částce v korunách nebo cizí měně, tak 
v procentuálním vyjádření.
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Legislativní změny

Článek I. Informace o dopadech zrušení platnosti 10-ti a 20-ti haléřových 
mincí

Po zrušení platnosti  10-ti  a 20-ti  haléřových mincí  se bude při zaokrouhlení cen 
včetně daně postupovat podle novelizovaného znění zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně 
spotřebitele.  V případě  schválení  této  změny  by  se  zaokrouhlovaly  až  konečné  částky 
celkových plateb za zboží a služby při úhradách v hotovosti k nejbližší platné nominální 
hodnotě zákonných peněz v oběhu. Vzniklý rozdíl  ze zaokrouhlení  bude součástí  ceny 
včetně daně a tedy i základu pro výpočet DPH. V případě, že nákup bude obsahovat více 
zdanitelných plnění a s různými sazbami daně, bude nutné rozdíl ze zaokrouhlení rozdělit 
do  jednotlivých základů  podle  sazby  daně  obdobným  způsobem,  jakým se  postupuje 
v případech, kdy plátci daně nepoužívají registrační pokladny, případně je možno tento 
rozdíl  přiřadit  pouze  k jedné  z použitých sazeb  daně.  V žádném případě  nelze  vzniklý 
rozdíl považovat pouze za finanční vypořádání, které není předmětem daně. 

Zrušení  některých  mincí  nebude  mít  dopad  na  zaokrouhlování  částky  daně  na 
daňových dokladech, kde se bude daň nadále uvádět v haléřích nebo desítkách haléřů, jako 
platným jednotkám české měny. Částka daně uváděná na daňových dokladech je součástí 
ceny včetně daně,  není  v praxi  nikdy samostatně  placena v hotovosti,  je  pouze vedena 
v účetní  a  daňové  evidenci  plátce.  Na  daňových  přiznáních,  na  jejichž  základě  je 
přiznávána a placena daň, se daň uvádí v celých korunách.

Ing. Mgr. Olga Hochmannová 
ministerstvo financí odbor 18

Poznámka:
Dle  aktuálních  informací  vypracovává  ministerstvo  financí  další  pokyn  k této 

problematice.  Co  se  týče  rozpadu  zaokrouhlené  částky  na  základ  a  DPH,  bude  toto 
nařízení z důvodu složitosti a nulového efektu pro státní pokladnu nejspíše zrušeno nebo 
upraveno.

Přizpůsobení systému PREMIER:
V systému PREMIER si prosím nastavte v modulu Správce - Globální předvolby 

-záložka  Účetnictví  -  zaokrouhlování  pokladních  dokladů  na  hodnotu  0.  Totéž  si 
nastavte  ve  vedlejší  záložce  Správce  -  Globální  předvolby  -  záložka  Odběratelé 
-zaokrouhlování na hodnotu 0.
   
Další připravované legislativní změny

Novela zákona o dani z přidané hodnoty doposud nebyla schválena v navrhovaném 
znění. Hlavní změnou bude platba 50 % zálohy na příští daňovou povinnost.

Další  změnou  bude  např.  přidání  6.  odpisové  skupiny  u  dlouhodobého  majetku 
s dobou odepisování 55 – 60 let. V minulosti zařazený majetek (budovy) se bude muset 
přeřadit.
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Automatická tvorba faktur

Systém PREMIER obsahuje výkonou funkci pro automatickou tvorbu faktur. Hlavním 
nástrojem pro tuto funkci jsou šablony vydaných/přijatých faktur. Pomocnými moduly 
jsou doklady trvalého účtování a seznam partnerů.

Co vlastně tato funkce dokáže?
a) hromadně pořizovat vydané/přijaté faktury dle šablon
b) ve spojení s doklady trvalého účtování automatický periodický zápis/tisk
c) ve spojení se seznamem partnerů vystavovat faktury dle určitého klíče a vzorců. 

Většinou stačí zadat pouze jednu šablonu, která se pak bude odkazovat na údaje 
v kartě partnera a tudíž bude generovat různé faktury.

Kde např. najde tato funkce využití?
a) pro tvorbu vydaných/přijatých faktur s opakujícím se obsahem 
b) pro automatickou periodickou tvorbu závazků (např. placení čtvrtletní zálohy na 

daň), které chceme podchytit pro tvorbu příkazu k úhradě (viz. simulace č. 1)
c) pro hromadné vystavování vydaných faktur, např. pravidelným odběratelům za 

nájem nebo jiné opakující se služby (viz. simulace č. 2)

Simulace č. 1 -   Jak nejlépe nastavit účtování leasingu?  

Příklad: 
Splátka na os. automobil:
Popis Základ DPH 5% DPH 22% Celkem
pevná část splátky  3888.89 0.0 855.56 4744.45
fin. služba  1937.39 0.0 426.23  2363.62
zúčtování zálohy -1662.73 0.0 0.0 -1662.73
pojištění odpovědnosti  421.00 0.0 0.0   421.00
zaokrouhlení      0.34 0.0 0.0       0.34
CELKEM    
5866,-

Existují 2 varianty:

1. varianta
Máte zřízen trvalý příkaz v bance a tudíž nechcete, aby se Vám na jednotlivé 
platby tvořily faktury – jde Vám pouze o zaúčtování leasingové splátky.

V dokladech trvalého účtování (viz. obr. č. 3) si vytvoříte doklad v této podobě (data 
začátku, konce, cílovou dokladovou řadu si zvolíte). 
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Obr. č. 3 – nastavení účtování bez tvorby faktur

2. varianta
Nemáte zřízen trvalý příkaz v bance a tudíž chcete, aby se Vám na jednotlivé 
platby tvořily faktury – ty pak budete hradit klasickým příkazem k úhradě.

V modulu Dodavatelé – šablony faktur si založíte fakturu.

Dále si v dokladech trvalého účtování založíte následující doklad, který bude každý 
měsíc vystavovat fakturu na základě Vámi zvolené šablony.
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Zde  je  třeba  určit  cílovou  dokladovou  řadu  PF,  aby  bylo  přístupné  pole  „číslo 
šablony“. 

Takto  nastavený  doklad  trvalého  účtování  Vás  bude  měsíčně  vyzývat 
k automatickému zápisu přijaté faktury včetně tisku likvidačního listu.

Simulace č. 2 - hromadné vystavování vydaných faktur
Dle šablony vydané faktury můžeme hromadně vystavovat faktury. Šablona může 

být vázána na jednoho odběratele, nebo na skupinu odběratelů. V následujícím příkladu 
Vám nasimulujeme,  jak lze  na základě jedné šablony vystavit  faktury za různý nájem 
určité skupině odběratelů.

1) výběr skupiny odběratelů
Skupinu odběratelů přiřadíte faktuře klíčem, který je zadán místo názvu odběratele (viz. 
obr. č. 6, klíč musí začít znakem &). Pro tento příklad použijeme identifikátoru č. 1, kde 
v seznamu partnerů mají všichni nájemci zadáno „N“.

2) zadání vzorců
a)  do  jakéhokoliv  popisu  (v  položce,  poznámce)  lze  zapsat  měsíc/rok,  který  se  bude 
přizpůsobovat datumu uskutečněného období (viz. obr. č. 6 a 7, vzorec musí být umístěn 
ve složených závorkách). Např. zadáte-li v šabloně: „Fakturujeme Vám nájem za období 
{MM-2/RRRR}  až  {MM/RRRR}“,  bude  text  ve  finální  faktuře  vypadat  takto: 
Fakturujeme Vám nájem za období 7/2003 až 9/2003.
b) do jakéhokoliv popisu (v položce, poznámce) lze zapsat ve složených závorkách vzorec, 
který čerpá údaje ze seznamu partnerů (viz. obr. č. 7)
c) vzorcem lze i čerpat částky ze seznamu partnerů (obr. č. 7)
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Obr. č. 6 – Místo partnera je zadán klíč – identifikátor č.1=“N“
V popisu je vzorec, který zobrazí fakturovaný měsíc/rok.

Obr. č. 7 – Do úvodního textu lze zapsat vzorec, který dosadí číslo smlouvy
     Hodnota nájmu se také bude čerpat ze seznamu partnerů
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Hodnoty (např. user_c01 a user_n01) se zadávají v seznamu partnerů-uživatelské údaje 
(viz.  obr.  č.  9).  Pojmenování  údajů  se  provede  ve  Správci  -  Globální  předvolby  - 
záložka Odběratelé - Uživatelské údaje v seznamu partnerů (viz. obr. č. 8).

Obr. č. 8 – Nejdříve je třeba pojmenovat a tím vlastně povolit zadávání uživatelských údajů.

Obr. č. 9 – Zadané hodnoty, jež jsou podkladem pro šablony. (Uživatelské údaje lze využít i pro jiné 
potřeby než pro tvorbu faktur.)

Výsledkem výše uvedených definic je automatizovaná tvorba třeba i tisíce faktur 
najednou s různým obsahem. Aktivace se provádí přímo ve fakturách – „nová“ – „na 
základě šablony…“

Tvůrci systému se snažili o maximální variabilitu automatického vystavování bez 
nutnosti znalosti programování. Věříme, že se to do jisté míry povedlo.
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Porovnávací rychlostní test

V minulém čísle žurnálu jsme hovořili o celkovém zrychlení systému verze 10.2. 
Zrychleno  bylo  zobrazování  i  výpočty  přehledů.  V následující  tabulce  uvádíme 
rychlostní porovnávací test mezi verzemi 9.5, 10.1 a 10.2.

Ke zrychlení mezi verzí 9.5 a 10.1 došlo z důvodu změny vývojového prostředí, 
které je plně 32-bitové a umí dobře využívat dostupnou paměť. Zrychlení mezi verzí 
10.1 a 10.2 bylo zajištěno programovou optimalizací  a využitím nových moderních 
funkcí.

Pro  výpočet  byly  použity  data  s 30.000  skladovými  kartymi,  30.000  zapsanými 
fakturami a 15.000 zapsanými dodacími listy.

Tabulka – srovnání rychlosti výpočtu mezi různými verzemi systému

Přehled PS ver. 9.5 PS ver. 10.1 PS ver.10.2
Přehled prodejů 120 sec. 43 sec. tj. 3x 16 sec. tj 8x

Přehled pohybů 
skladových karet

335 sec. 95 sec. tj. 3x 5 sec. tj. 67 x

Zůstatky na skladě
(bez nulových karet)

165 sec. 78 sec. tj. 2x 12 sec. tj. 14 x

Marketingové 
informace

235 sec. 120 sec. tj 2x 45 sec. tj. 5x

Kontrolní propočet 
skl. karet
(neoptimalizovaný)

265 sec. 105 sec. tj. 3x 75 sec. tj. 4 x

Kontrolní propočet 
skl. karet
(optimalizovaný)

Nelze Nelze 12 sec. tj. 22x

Přehled 
pohledávek/závazků

120 sec. 65 sec. tj. 2x 30 sec. tj. 4x

Často kladou uživatelé námitky, že se jim propočítávají i data z minulých let. Je to 
tak trochu daň za komfortní meziroční kontinuitu v systému PREMIER, jenž umožňuje 
plynulý přechod na nový rok nebo přístupnost údajů z minulých let.

Dle  našich  průzkumů  se  rychlost  hardware  zrychluje  rychleji  než  objem 
kumulovaných dat.  Pro větší  firmy,  jež  např.  mají  již  několik stovek tisíc  faktur  a 
vytvoření  přehledu  pohledávek  jim  trvá  několik  minut,  připravujeme  tzv. 
Akceleračního  démona.  Ten  zajistí  téměř  bleskový  výstup  a  velmi  nízké  zatížení 
počítačové sítě.  Více se  o akceleračním démonovi  dočtete v příštím čísle  magazínu 
PREMIER journal.

Akcelerační démon,
 podrobně v příštím čísle…
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Specializované kurzy
Od  října  tohoto  roku  pro  Vás  připravujeme  první  čtyři  ze  série  mnoha 

specializovaných celodenních kurzů v Praze.

Termíny  kurzů  jsou  uvedeny  v týdenních  rozpětích  z důvodu  kapacity  max.  12 
posluchačů.  Přesný  den  si  upřesníte  nejlépe  formou  telefonické  nebo  e-mailové 
objednávky.

Hmotný a nehmotný majetek
Celodenní  kurs  je  zaměřen  na  zvládnutí  všech  nabízejících  se  funkcí,  jako  je 

přeřazování majetku, částečné vyřazení, hromadné akce, inventury apod. Součástí školení 
jsou i informace o legislativních změnách a jejich přizpůsobení v systému. Odpolední část 
školení probíhá formou dotazů a dialogu s posluchači.

Termín kurzu: denně mezi 13. až 17. říjnem 2003 od 9.00 hod (přesný den si upřesníte 
při objednávce)

Místo konání: Praha – Uhříněves (podrobně na str. 18)

Přednášející: Ing. Tomáš Sivok

Náročnost uživatele na znalost PC: nízká

Cena: 1.690,- Kč/1 osobu (bez 5% DPH)

Tvorba uživatelských tiskových sestav a pohledů
Celodenní kurs je zaměřen na zvládnutí tvorby tiskové sestavy. Systém PREMIER 

vnitřně obsahuje cca 700 sestav, uživatel si každou může ještě dále definovat . V 1. části 
budou vysvětleny základní  databázové pojmy,  následně znakové a  číselné  funkce,  kde 
čerpat  názvy požadovaných údajů, jak si  vytvořit  např.  mezisoučtové řádky, používání 
objektů a proměných v sestavách, atd. Dále se zaměříme na tvorbu uživatelských filtrů a 
pohledů, které umožňuje tvořit ver. 10.2.

Výsledkem  kurzu  je  zvládnutí  všech  znalostí  potřebných  pro  tvorbu  sestav  a 
pohledů.

Termín kurzu: denně mezi 20. až 24. říjnem 2003 od 9.00 hod (přesný den si upřesníte 
při objednávce)

Místo konání: Praha – Uhříněves (podrobně na str. 18)

Náročnost uživatele na znalost PC: středně vysoká

Přednášející: Boleslav Buzek

Cena: 1.790,- Kč/1 osobu (bez 5% DPH)
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Marketing -   Tvorba prodejních cen  
Celodenní kurs je zaměřen na oblast skladu. 1. část bude obsahovat marketingovou 

teorii o různých metodách tvorby prodejních cen. V další části se dozvíte, jak aplikovat 
prodejní  ceny  v systému  PREMIER,  tj.  tvorba  vázaných  cen,  množstevních  slev, 
předpříprava ceníku atd. Zdůrazněny budou i speciální funkce systému PREMIER, jako je 
zpětný  import,  selektování  významných  zákazníků,  synchronizace  ceníku  na  www 
stránkách atd. 

Výsledkem  kurzu  bude  zajisté  zlepšení  pozice  Vaší  firmy  na  trhu,  a  výrazné 
usnadnění práce v systému PREMIER.

Termín kurzu: denně mezi 27. až 31. říjnem 2003 od 9.00 hod (přesný den si upřesníte 
při objednávce)

Místo konání: Praha – Uhříněves (podrobně na str. 18)

Přednášející: Jiří Sonek, Boleslav Buzek

Náročnost uživatele na znalost PC: střední

Cena: 1.690,- Kč/1 osobu (bez 5% DPH)

Řešení decentralizovaných poboček
Kurs  je  zaměřen  na  vyřešení  problematiky  decentralizovaných  poboček.  Bude 

hovořeno  o  hardwarových a  softwarových  způsobech  připojení.  Dále  Vám vysvětlíme 
všechny  možnosti  systému  PREMIER,  např.  jak  zajistit  on-line  připojení  při 
nízkorychlostích  připojeních,  úlohu  pulsního  Permanent  serveru,  několik  možností  jak 
spojit  vzdálené  počítače,  atd.  Dále  bude  vysvětlena  údržba  synchronizace,  tj.  hlavně 
vyvarování se vzniklých konfliktů, popř. jejich řešení. Kurs je určen i uživatelům, kteří si 
potřebují synchronizovat data zpracovávaná odděleně (např. účetní firma zpracovává na 
jednom PC účetnictví, na druhém PC její klient tvoří výdejky a faktury).

V závěrečné části bude nasimulováno on-line propojení 2 notebooků přes mobilní 
telefon.  Výsledkem  kurzu  je,  aby  si  uživatel  zajistil  komfortní  připojení  vzdálených 
poboček. Nový synchronizér totiž umí přenášet jakékoliv události a vzdálený počítač se 
chová stejně, jako by byl připojen v síti.

Termín kurzu: denně mezi 17. až 21. listopadem 2003 (přesný den si upřesníte při 
objednávce)

Náročnost uživatele na znalost PC: střední, popř. vysoká bude-li si uživatel sám propojovat PC

Místo konání: Praha – Uhříněves (podrobně na str. 18)

Přednášející: Boleslav Buzek, Miroslav Szymurda

Cena: 1.890,- Kč/1 osobu (bez 5% DPH)
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Shrnutí specializovaných kurzů:

1) Hmotný a nehmotný majetek: denně v termínu 13.-17.10.2003

2) Tvorba uživatelských tiskových sestav a pohledů: denně v termínu 20.-
24.10.2003

3) Marketing - Tvorba prodejních cen: denně v termínu 27.-31.10.2003

4) Řešení decentralizovaných poboček:  denně v termínu 17.-21.11.2003

Místo školení – Praha - Uhříněves

Příjem přihlášek:

PREMIER systém, s.r.o., 733 01  Karviná

Tel. 59-632-29-01, 2-561-32-44, Fax. 59-631-59-56, e-mail: mail@prem.cz

Místo školení: Saturnova 49, 104 00 Praha-Uhříněves (nejlépe EXIT 6 z dálnice D1 směr 
Praha Uhříněves, na konci hlavní cesty při příjezdu do Uhříněvse doprava, pak směr Kolovraty, cca po 
500m uvidíte vlajku PS)

Připravujeme další specializované kurzy:

- Podvojné účetnictví: legislativní změny, příprava na audit (leden 2004)

- Elegantní přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví v software 
PREMIER (prosinec/leden 2004)

- Začínáme pracovat se systémem PREMIER (leden 2004)

- Mzdy a personalistika se zaměřením na velké organizace
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