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Až 4 x rychlejší ovládání a orientace v programu
Nalepovací poznámky s přehledným úkolováním
Lepší práce v týmu a procesní řízení firmy
Podpora funkcí pro účetní firmy (úkolování z úvodní obrazovky, 
nový indikátor stavu, větší podpora "horkých" kláves…)
Modernizace přehledů v controllingu, pohledávkách a závazcích…
Moderní prvky (QR kódy, propojení s IP telefony, dvouúrovňový našeptávač…)
Nové funkce E-agenta včetně automatického načítání kursovního lístku
Nové možnosti exportů (datově neomezený Excel XML)
Nový rychlý start s možností výpočtů přehledů (viz. 3. stránka obálky)
100 % CZ a SK legislativní a jazyková podpora
Legislativní kontinuita
Osvědčené technologie (smartklient 
nebo MS SQL 2005 až 2012)

(viz. také videoupoutávka na premier.cz/cs/video.asp)
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1. Úvod

Vážení uživatelé,
jako již tradičně je nám s blížícím se kon-

cem roku milou povinností přivítat vás na 
stránkách PREMIER journalu. Ten letošní 
má pořadové číslo 19 a dozvíte se zde 
všechny podstatné novinky, které jsme si 
pro vás v nadcházející verzi našeho podni-
kového ekonomického systému PREMIER 
připravili. Chystané změny a vylepšení 
vychází do velké míry právě z vašich uži-
vatelských zkušeností a zpětné vazby. Do-
volte mi vám proto poděkovat za přínosné 
podněty, díky kterým je nová verze PRE-
MIER system X5 ještě přehlednější, ergo-
nomičtější a nabízí opět vyšší uživatelskou 
hodnotu. 

Jak všichni věříme, příští rok se ponese 
v duchu oživení ekonomiky po vleklé krizi 

– jsme přesvědčeni, že náš systém dopo-
může i vám k dosažení lepších hospodář-
ských výsledků.

Nová verze PREMIER system X5 bude 
rovněž díky pravidelným upgradům připra-
vena rychle reagovat na očekávané změny 
legislativy po předčasných parlamentních 
volbách. Touto cestou si vás tak dovolu-
jeme upozornit na akci „Upgrade 2014“, 
díky které získáte všechny důležité aktua-
lizace po celý rok za výhodných podmínek. 
Pravidelným nákupem produktů „Upgrade“ 
získáte rovněž nárok na věrnostní slevy, 
které mohou dosáhnout až 42 %.

Boleslav Buzek 
PREMIER system, a.s.

NOVÁ VERZE 
PREMIER SYSTEM X5

Nejnovější verze systému PREMIER 
plně vychází z naší filozofie postupné 
evoluce, začleňování technologií, o které 
naši zákazníci stojí, zlepšování uživatel-
ského komfortu a funkcí umožňujících 
rychlejší práci se systémem. PREMIER 

system X5 vám tak mimo jiné nabídne 
tato vylepšení napříč jádrem systému 
i jednotlivými moduly:

navigační řádek s inteligentním vyhledá- 
váním pro podstatné zrychlení práce,
„nalepovací“ poznámky pro přehledné  
úkolování s termínovou výstrahou,
 propojení s IP telefony, 
 modernizace přehledů controllingu, po- 
hledávek a závazků,
rychlý start s možností automatického  
výpočtu nejdůležitějších přehledů ihned 
po spuštění,
nástroje pro přehlednější práci v týmu  
a procesní řízení,
dalších více než 100 novinek a vylep- 
šení pro příjemnější práci se systémem.

Nové funkce si podrobně představíme na 
dalších stránkách PREMIER journal.
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RYCHLÝ START
Novou funkcí PREMIER system verze 

X5, která značně urychlí každodenní 
práci zaměstnancům napříč obory podni-
kání, je funkce „Rychlý start“. Díky ní si 
může každý uživatel zvolit až šest záložek 
na míru s funkcemi systému, které ke 
své práci nejčastěji používá. Ty se auto-
maticky zobrazí ihned po startu systému. 
Lze tak zvolit automatické spuštění kon-
krétního modulu, dokladové řady nebo 
přehledu.

Automatické vypočítání přehledů
Funkce Rychlý start umožňuje navíc 

zvolené přehledy automaticky vypočítat. 
Samotná operace probíhá nerušeně na 
pozadí spolu se startem systému. Hned 
na začátku pracovního dne tak má uži-
vatel všechna nezbytná data k dispozici 
bez zbytečného prodlení v přehledné a lí-
bivé formě tak, jak je v PREMIER system 
zvykem.RYCHLÝ START X5

Spusťte program a nechte si automaticky vypočítat přehledy...

Při startu se může otevřít až 6 záložek.
Výpočty v záložce #2 až #6 probíhají nerušeně na pozadí

Thursday, October 10, 13

2. Novinky verze X5
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Položku pro nastavení funkce „Rychlý start“ PREMIER system naleznete v hlavním 
menu v záložce Správce – Předvolby - Uživatelské – Pracovní plocha – Po spuštění 
aktivovat. RYCHLÝ START X5

Spusťte program a nechte si automaticky vypočítat přehledy...

Při startu se může otevřít až 6 záložek.
Výpočty v záložce #2 až #6 probíhají nerušeně na pozadí

Thursday, October 10, 13

Výhody funkce „Rychlý start“
Nastavení na míru pro každého zaměst- 
nance
Všechna nezbytná data mají zaměst- 
nanci k dispozici ihned po startu systému

Načítání úloh na pozadí 
Pomáhá uživatelům bez ohledu na obor  
podnikání firmy
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IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY – NEOMEZENÉ 
FILTROVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Zdokonalena byla kategorizace part-
nerů. Dosavadní funkce identifikátorů 
byla pro náročné klienty již nedostaču-
jící a nepřehledná, proto jsme pro no-
vou verzi vytvořili tzv. Identifikační štítky, 
které nabízí neomezené možnosti pro tří-
dění partnerů, které lze pak filtrovat pro 
funkce ceníků, korespondence, hromad-
ného vystavování faktur a další funkce 
při práci s vybranou skupinou partnerů.

Uživatel nyní může vytvářet neomezený 
číselník identifikačních štítků, které před-
stavují nějaký společný znak partnera 
pro jeho třídění či filtraci (bonita, aktivita, 
solventnost, referenční účely, poloha, 
kampaně, podmínka pro poskytování 
služby ad.).

Funkce a výhody
Snadná grafická identifikace partnera 
Neomezené množství přidělených štítků 
Snadné filtrování pomocí tzv. smartfiltru 
Hromadné akce přidělování a vyřazo- 
vání štítků (např. přiřazování dle obratu, 
aktivity, solventnosti, ...)
Možnost definovat šablonu vydaných  
faktur štítkem místo partnera. Lze pak 
dle jedné šablony automaticky vystavo-
vat během minuty i tisíce faktur (např. 
za nájem, ...) 
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INTELIGENTNÍ NAVIGAČNÍ ŘÁDEK 
Jednou z nejviditelnějších a zároveň 

nejpřínosnějších nových funkcí, kterou 
naleznete v nejnovější verzi PREMIER 
system X5, je funkce „Navigační řádek“.

Co je navigační řádek
Navigační řádek je inteligentní funkce 

pro centrální vyhledávání s dvouúrovňo-
vým našeptávačem. Uživatelé se s ním 
setkají napříč všemi částmi a moduly sys-
tému a jeho databázemi. Jedná se o uži-
tečného pomocníka, který zrychlí práci 
se systémem až čtyřikrát. Například po-
kud chcete vstoupit do hlavní knihy a zde 
vyhledat konkrétní účet a zobrazit jeho 
pohyby, uspoříte pomocí navigačního 
řádku 4 kliknutí!

Navigační řádek funguje na bázi spo-
jení rychlého vyhledávacího nástroje 
s inteligentním našeptávačem. Ať už 
hledáte konkrétní oblast systému, do-
kladovou řadu (odběratelé, dodavatelé, 
apod.), modul, položku v číselníku nebo 
údaje o obchodním partnerovi, stačí do 
vyhledávacího řádku napsat prvních 

pár písmen hledaného výrazu nebo kód, 
který k němu máte přiřazen. Systém vám 
okamžitě v pop-up okně nabídne mož-
nosti, které hledanému zadání vyhovují.

Výhody navigačního řádku
Rychlejší přístup k modulům, doklado- 
vým řadám, číselníkům a datům kon-
krétních partnerů
Rychlé vyhledávání požadovaných  
položek
Hledá dle jakéhokoliv výrazu – dokla- 
dová zkratka, text dokladové řady, číslo 
či název účtu, název číselníku, part-
nera atd.
Hledá ve všech databázích a modulech  
programu
Dostupný ve kterémkoliv místě pro- 
gramu (klávesová zkratka CTRL+F2)

POZOR:
Hledání konkrétních čísel dokladů 
a konkrétních zakázek je stále dostupné 
v nabídce Osobní složky – Vyhledání. 
Vyhledání konkrétních dokladů bude 
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součástí navigačního řádku v další dílčí 
verzi programu PREMIER system.

Sekundární našeptávač
Unikátní výhodou, kterou Navigační řá-

dek systému PREMIER X5 poskytuje, je 
jeho dvojúrovňové kontextové členění. Po 
vyhledání dané položky se vám po najetí 
kurzorem myši v druhém okně rovnou 
zobrazí nejčastěji využívané doplňující 
možnosti.

Stále po ruce
Okno navigačního řádku můžete zapí-

nat a vypínat pomocí klávesové zkratky 
Ctrl + F2 nebo z lišty nástrojů pod volbou 
„Pomůcky“. Po updatu na verzi PREMIER 
system X5 je funkce standardně zapnuta. 
Navigační řádek zůstává vždy nahoře 
nad ostatními okny tak, aby vám byl stále 
k dispozici. 

Praktický příklad
Jak významně spoří nový navigační 

řádek čas, si můžeme popsat na ná-
sledujícím příkladu. Chcete získat 
přehled nedávných účetních dokladů, 

které se váží k modelovému odběra-
teli, společnosti Techplan s.r.o. Do vy-
hledávacího okna navigačního řádku 
stačí přímo z úvodní obrazovky napsat 
počáteční písmena názvu společnosti, 
tedy „tech“. Našeptávač následně na-
bídne všechny položky, které spojení 
„tech“ v systému obsahují. Po najetí 
kurzorem myši na požadovaného ob-
chodního partnera Techplan se v no-
vém okně zobrazí další možnosti. Mezi 
nimi například přehledová karta spo-
lečnosti Techplan, konkrétní nedávno 
vystavené faktury a také požadovaná 
možnost zobrazení přehledu posled-
ních dokladů. Vše trvá méně než tři 
sekundy. 

Stejná operace by bez využití Navigač-
ního řádku obnášela navigaci ze základní 
obrazovky přes kartu odběratelé – ad-
resář partnerů – vyhledání společnosti 
Techplan – a až následné zobrazení vyža-
dovaných dokladů.

Funkce „Navigační řádek“ je dalším 
významným krokem v naší více než 
patnáctileté snaze přinášet vám stále 
přehlednější podnikový ekonomický 
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software s příjemnějším, intuitivnějším 
a ergonomičtějším ovládáním. Pevně vě-
říme, že se tato novinka stane vítaným 
pomocníkem při vaší každodenní práci. 

NALEPOVACÍ POZNÁMKY
Značného vylepšení organizačních 

funkcí doznala nová verze systému PRE-
MIER X5 díky modernizovaným „Nale-
povacím poznámkám“. Ty jsou unikátní 
funkcí našeho programu, kterou ve stejně 
komfortním provedení a rozsahu konku-
renční ekonomické podnikové systémy 
nenabízejí. Bez oblíbených nalepovacích 

poznámek si již mnoho stávajících uživa-
telů nedokáže práci v systému představit. 

Funkce mimo jiné umožňuje:
přidat poznámky a upozornění k nedo- 
dělaným úkolům,
připojit statické poznámky k jednotli- 
vým dokladům či partnerům,
zadávání úkolů či informací pro více  
uživatelů,
automatické přiřazení statických po- 
známek, které se objeví při dosazení 
konkrétního partnera do libovolného 
dokladu.
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Nalepovací poznámky verze X5
Modernizovaná verze nalepovacích 

poznámek dále rozšiřuje možnosti práce 
v týmu a zadávání úkolů zaměstnancům 
tak, aby měli uživatelé dokonalý přehled. 
Vytváření interních úkolů, podpora vnit-
rofiremních procesů a komunikace mezi 
členy týmu je tak ve verzi PREMIER sys-
tem X5 mnohem komfortnější. 

Z nalepovací poznámky lze nově vytvořit 
sledovaný úkol (volba „zadat poznámku 
jako úkol“). Úkol je následně součástí 
notifikace. Tato možnost s sebou přináší 
řadu výhod, například:

možnost volby termínu splnění s no- 
vými časovými předvolbami (ihned, 
dnes apod.),
oboustrannou kontrolu s možností zaslání  
upozornění jak řešiteli tak zadavateli,

systém upozorňování na rozdělený úkol  
prostřednictvím vnitřní zprávy nebo no-
tifikačního mailu,
seznam úkolů dostupný v osobní složce  
(odkaz Notifikace),
možnost měnit operativně status úkolu  
v notifikaci;
seznam uživatelů pro přidělení poznámky  
dostupný v unigridové obrazovce.
Úkoly všech účetních jednotek lze cen-

trálně sledovat ve výběru účetní jednotky. 
Přímo odsud se lze přepnout do úkolu bez 
nutnosti volby účetní jednotky. Program 
si ji automaticky zvolí dle polohy účetní 
jednotky. 

Pro vyšší přehlednost přibyla rovněž 
možnost volby barvy poznámky při její 
definici. Stejnou barvu má následně i pří-
slušný řádek v seznamu poznámek. 
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CONTROLLING – MODERNIZOVANÉ 
PŘEHLEDY 

Téměř 50 přehledů v controllingu, odbě-
ratelích, dodavatelích bylo převedeno do 
unigridové obrazovky, která nabízí neome-
zené možnosti pro nastavení uživatelských 
pohledů a filtrování.

KLÁVESA F2 VE VŠECH AGENDÁCH 
Pro jednotné ovládání byla na všechny 

„ukládací“ klávesy implementována funkce 
F2. Ve verzi X4 bylo v řadě nabídek ne-
zbytné kliknout myší na ikonu „OK“ nebo 
se na ni přesunout tabulátorem a potvr-
dit klávesou Enter. Nyní byla do všech 
agend doplněna standardní funkce F2, 
čímž bylo sjednoceno ovládání v PRE-
MIER system.

NOVÝ EXPORT DO EXCELU XML
Pro tabulkový export sestav a přehledů 

byla implementována další možnost ex-
portu do Excel XML. Oproti předchozímu 
formátu není exportovaný soubor omezen 
na počet řádků, to přináší výhodu předvo-
lených filtrů v dokumentu a neomezenost 
(možnost exportů více jak 65536 řádků 
oproti klasickému exportu do xls).

Export do Excel XML se nachází v na-
bídce rychlá tisková sestava.
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E-AGENT - NOVÉ PŘEHLEDY
Do aplikace pro automatické zasílání 

zpráv byly zařazeny nové přehledy (např. 
rozvaha, výsledovka). U přehledů je mož-
nost zaslání PDF nebo XLS verze.

VÍCENÁSOBNÝ EXPORT DO EXCELU
Ve verzi X5 je nyní dostupný také nový 

typ exportu do Excelu. Tento export např. 
umožňuje export více přehledů najednou, 
přičemž jednotlivé přehledy jsou expor-
továny jako jednotlivé listy souboru *.xls. 
Toto lze uplatnit například u přehledů ak-
tiv a pasiv, celkových výkazů zisků nebo 
při hromadném exportu účtů hlavní knihy 
do jednoho .xls souboru.

POSUVNÍK PRO SEZNAM 
DOKLADOVÝCH ŘAD

Do dokladových řad byl implementován 
„Posuvník“, který usnadňuje pohyb v pří-
padě delšího seznamu dokladových řad.
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Akce „Upgrade 2014“ nabízí možnost 
stáhnout si novou verzi, která zahrnuje 
technické a legislativní změny platné k pří-
slušnému období. Klient pořízením upgrade 
získává:

nárok na aktualizaci této verze po dobu  
jednoho roku s možností stahovat 
z internetu veškeré aktualizace rea-
gující na novinky v platné legislativě 
a technologická a funkční zdokonalení 
programu, 
nárok na poskytování poradenství  
prostřednictvím telefonické hot-line 
a e-mailu,
možnost řešení dotazů prostřednictvím  
on-line podpory (NTR support),
nárok na zvýšení věrnostní slevy o 12 %  
(s výjimkou těch, kteří již dosáhli maxi-
mální výše věrnostní slevy ve výši 42 %).

Cenové podmínky Upgrade 2014
Každý aktualizační poplatek je kalkulo-

ván ve výši 22 % z celkové prodejní ceny 
programu, včetně ceny za rozšíření dal-
ších licencí či modulů. 

V každém následujícím roce získává 
nabyvatel nárok na 12% slevu z ceny up-
grade v prvním roce, přičemž maximální 
sleva může být 42 % z ceny za upgrade 
v prvním roce.

V případě nezaplacení některého 
upgradu ztrácí nabyvatel nárok na 
veškeré získané slevy. V této výši není 
zahrnut poplatek za implementaci no-
vých verzí. 

Výše uvedené ustanovení se netýká 
smluvních partnerů, u kterých je pra-
videlný upgrade přímo stanoven v li-
cenční smlouvě.

Platební podmínky
Společně s novou verzí obdrží klienti 

zálohovou fakturu, smluvní partneři 

obdrží finální fakturu se splatností 14 
dnů. Ihned po zaplacení zálohové faktury 
bude všem klientům zaslána finální fak-
tura – daňový doklad.

Registrační kódy
Každý klient obdrží s novou verzí ča-

sově omezený registrační kód, pomocí 
kterého provede registraci nové verze. 
Po zaplacení faktury za upgrade obdrží 
klient obratem neomezený registrační 
kód, pomocí kterého provede přeregis-
traci svého systému.

INSTALACE NOVÉ VERZE 
X5 – ELEKTRONICKY

Stejně jako v loňském roce, proběhne 
distribuce i instalace verze X5 pouze elek-
tronickým způsobem, proto součástí balíčku 
Upgrade 2014 není instalační CD. Klienti, 
kteří na instalaci z CD přeci jen trvají, si jej 
mohou vyžádat na adrese upgrade@pre-
mier.cz a bude jim obratem CD nosič zaslán. 
POZOR!
Instalace nové verze probíhá  prostřed-
nictvím nové nabídky „Upgrade na verzi 
X5“ (viz. níže uvedený obrázek). Pokud 
se Vám tato nabídka nezobrazuje, je 
nutné nejdříve provést standardní ak-
tualizaci Premier update!! (nachází se 
ve stejném menu). Po této aktualizaci 
již bude nabídka Upgrade na verzi X5 
dostupná. (Aktualizace Premier update 
nyní probíhá zcela automaticky, pouhým 
kliknutím na funkci Aktualizace, bez 
nutnosti potvrzování dalších kroků).

Instalace nové verze
Klikněte na nabídku „Upgrade na 

verzi X5“ a potvrďte následující nabídku 
„Aktualizace“. Vše již proběhne zcela auto-
maticky. Ještě před nabídkou se objeví upo-
zornění, že se již jedná o novou verzi, tedy 
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bude potřeba nový registrační kód, který 
můžete nalézt v dodávce „Upgrade 2014“.

Doporučení
Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze 

provést z kterékoliv stanice. Doporučuje 
se však přímo na serveru.

Ukončete práci v systému. Máte-li sí-
ťovou aplikaci, přesvědčte se v modulu 
„Interní sdělení“, že není nikdo aktivní 
v programu, tedy není přihlášen a v pro-

gramu nepracuje. Lze také zjistit v mo-
dulu Správce - Přihlášení uživatelé.

Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, 
je možné přistoupit k samotné aktualizaci. 

Vlevo nahoře v horním menu „Start“ se zob-
razí nová nabídka „UPGRADE na verzi X5“. 

Instalace nové verze X5 
prostřednictvím instalačního 
souboru z www.premier.cz

Pokud budete mít zájem instalovat 
program na PC v místě, kde nemáte in-
ternet dostupný, máte možnost stáhnout 
si z adresy http://premier.cz/autodown/
ps10dm/setup.exe instalační soubor 
verze X5, který můžete přenést např. 
na flashdisku do počítače a instalovat. 
Postup pro instalaci je standardní jako 
v minulých letech a návod můžete nalézt 
v novinkách verze X5. (odkaz můžete na-
lézt na http://www.premier.cz/cs/supp_
pack.asp)

Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, 
je možné přistoupit k samotné aktualizaci. 

16

3. Instalace nové verze X5 a UPGRADE 2014



4. Tipy, triky a nejčastější dotazy k práci se systémem 

1) Specializované přehledy
Dotaz: 
Občas potřebuji ze systému rychle 

získat některé specializované 
přednastavené přehledy ze 
skladu, ale špatně se orientuji. 
Lze toto nějak zjednodušit?

Odpověď:
Možnosti, jak toho dosáhnout, jsou dvě:

1. varianta: specializované přehledy za-
řadíte sobě nebo i dalším uživatelům 
mezi oblíbené. Lištu oblíbené moduly 
pak lze i trvale ukotvit (viz obrázek).

2. varianta: od verze X5 se v programu 
nachází navigační řádek. Ten nalezne 
požadovaný přehled dle textu (může 
být pojmenován třeba i anglicky). Pro 
zrychlení lze přednastaveným přehle-
dům přidat předponu, např. 777, která 
dále urychlí vyhledávání v navigačním 
řádku a následný přístup k přehledu.

2) Vázané sestavy
Dotaz: 
Máme zahraniční odběratele 

z mnoha zemí a při tisku faktury, 
dodacího listu a dalších dokladů 
musíme neustále přepínat před 
tiskem na příslušný formulář. Jde 
podle země přiřadit příslušný typ 
formuláře, aby se tisknul automaticky?

Odpověď:
V adresáři partnerů je na kartě firmy 

záložka Individuální – Vázané sestavy. 
Zde můžete přímo k partnerovi v jednot-

livých dokladech přiřadit vybraný formu-
lář, který se bude tisknout automaticky, 
podle zvolené firmy.
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3) Upozorňování faktury po splatnosti
Dotaz:
Chtěli bychom, aby nás 

program upozorňoval ihned na 
faktury, které jsou po splatnosti. 
Funkce maximálního kreditu 
je pro nás nedostačující.

Odpověď:
PREMIER system umožňuje automa-

tické hlášení faktur po splatnosti. V na-
bídce Správce – Předvolby globální 

– Odběratelé – Automatické hlášky – Fak-
tury v prodlení. 

4) Práva pro účetní jednotku 
– nová úprava ve verzi X5

Dotaz:
Jsme účetní firma s desítkami 

klientů, kteří se do našeho systému 
připojují vzdáleně kvůli výměně 
pořízených dokladů. Firem je již hodně, 
což nám komplikuje nastavení práv 
uživatelům. Ty lze v rámci programu 
nastavit pouze hromadně, což je 
komplikované a zvyšuje to riziko 
omylu. Lze toto nějak řešit, aby 
práva byla v rámci jedné jednotky?

Odpověď:
V nové verzi PREMIER system X5 je 

funkce „Zobrazení práv“, která umož-
ňuje zobrazení pouze uživatelů, kteří 
mají přístup do vybrané účetní jednotky. 
Volba se nachází přímo v nastavení pří-
stupových práv a proces přidělování práv 
zpřehlední.  Bohužel nelze mít práva na 
každou jednotku zvlášť, protože Supervi-
sor může být v rámci programu pouze je-
den. Pro každou jednotku by tak musela 
být zřízena zvlášť instalace.

5) Nová plocha – zobrazení 
jen dostupných modulů

Dotaz:
Mnoho našich uživatelů má v rámci 

naší firemní sítě dostupné pouze 
některé moduly, přičemž v systému 
se jim zbytečně zobrazují i ty, které 
k dispozici nemají.  Lze nějakým 
nastavením zobrazit pouze povolené 
moduly, případně oblíbené?

Odpověď: 
Ano, slouží k tomu funkce, která se na-

chází v pomocné liště pod nabídkou Start 
(obrázek). Při zvolení tohoto režimu se 
objeví graficky odlišná plocha, kde budou 
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zobrazeny pouze dostupné moduly uži-
vatele, dle jeho nastavení přístupových 
práv. Tím se dále zpřehlední práce se 
systémem.

 

6) Vyhledání konkrétního dokladu
Dotaz:
Často vyhledáváme konkrétní 

doklady, což je poměrně zdlouhavé. 
Vyhledávání probíhá přes příslušnou 
kartu např. výdejek, volbu skladu 
a vyhledání příslušné řady (přičemž 
je doklad často v jiné řadě). Uvítali 
bychom, kdyby byl v systému PREMIER 
dostupný nástroj pro snadnější 
vyhledání příslušného dokladu.

Odpověď:
V osobní složce je funkce Vyhledání, 

která slouží pro centrální vyhledání dokladů 
a zakázek. Funkce vyhledává ve všech do-
kladech včetně čísel zakázek. Pomocí to-
hoto nástroje nemusíte pracně hledat ve 
vybrané agendě. Stačí zadat číslo dokladu 
a program nabídne všechny odpovídající 
doklady s možností interaktivního vnoření.

19

4. Tipy, triky a nejčastější dotazy k práci se systémem 



7) Hromadná změna parametrů 
u skladových karet

Dotaz:
Chtěli bychom hromadně u vybrané 

skupiny skladových karet změnit 
zařazení sortimentu, lze toto provést?

Odpověď:
Hromadné změny údajů na skladové 

kartě lze provádět v horní nabídce Sklad 
– Hromadná změna vybraných údajů.  
V poli „Údaj určený k nahrazení“ vyberete 
údaj skladové karty, u kterého změnu 
požadujete.  Do pole Nová hodnota vepí-
šete název hodnoty proměnné, která se 
mění, tedy název sortimentu. Pokud uži-
vatel neví, jak se daná hodnota jmenuje, 
doporučuje se tuto hodnotu změnit na 
jedné skladové kartě a poté se podívat 
do přehledu změn skladové karty, kde je 
zobrazen název proměnné hodnoty.

8) Aktualizace
Dotaz:
Nemohu provést aktualizaci programu. 

Program hlásí, že je přihlášen některý 
z uživatelů, ale já žádného v systému 
nevidím. Jak problém vyřešit?

Odpověď:
Tato situace může nastat, jestliže PRE-

MIER system používají také uživatelé, 
kteří jsou vzdáleně připojení na server 
(tzv. terminálové připojení). Takový uži-
vatel se nekorektně odhlásil ze serveru 
a blokuje tak stále systém. Tohoto uži-
vatele může odpojit ze serveru pouze 
administrátor či jiný správce serveru. Je 
nutné kontaktovat vašeho IT pracovníka 
a požádat jej o odpojení všech uživatelů 
ze serveru. 

9) Elektronický podpis
Dotaz:
Mám certifikát, ale nedaří se 

mi elektronicky podepsat fakturu, 
přitom doklady pro státní správu 
se podepíší v pořádku. Co s tím?

Odpověď:
Certifikát je třeba mít nainstalovaný 

v konkrétním PC a přiřazen i v systému 
PREMIER (možnost výběru z centra certi-
fikátů). Toto nastavení je pouze pro komu-
nikaci s úřady. Pro podpis elektronického 
dokladu (například vydané faktury) je 
nutné mít tento certifikát fyzicky uložen 
na PC a v systému PREMIER mít nasta-
venou cestu k příslušnému souboru. For-
mát certifikátu musí být s příponou .pfx.

10) Odesílání dat na zdravotní 
pojišťovny či ČSSZ a podobně

Dotaz:
Při pokusu odeslat data na ZP nebo 

ČSSZ program hlásí, že nastala chyba 
„ActiveX komponenty“ a nedaří se 
tak odeslat doklad. Kde je chyba?

Odpověď:
V počítači, ze kterého se data na úřady 

odesílají, není nainstalována nová verze 
knihoven, které slouží pro komunikaci 
s úřady. Kliknutím na volbu v modulu 
Správce – Podpůrné funkce – bod č. 3 
„Dodatečná instalace vizuálních kniho-
ven“ se spustí instalace potřebných 
souborů. Pokud je systém PREMIER po-
užíván také na terminálovém serveru, je 
potřeba i na tomto serveru příslušné vizu-
ální knihovny instalovat. 

Pro IT pracovníky: Instalaci vizuálních 
knihoven je možné spustit instalačním 
programem „Setup_ocx.exe“, který je 
v adresáři \PREMIER\ a není nutné insta-
lovat ve všech uživatelských profilech.

11) Přenesená daňová povinnost  
Dotaz:
Dobrý den, mám fakturu na vstupu 

označenou správným kódem DPH pro 
přenesenou daňovou povinnost (kód 20 
resp. 21). V přiznání na řádcích 43 a 10 
(resp. 44 a 11) se mi částka zobrazuje, 
ale v příloze pro přenesenou daňovou 
povinnost není. Jak je to možné?
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Odpověď:  
Důvod je ten, že v položkách přijaté 

faktury (pozn.: u faktur, které vznikají ze 
skladových výdejek toto neplatí) nemáte 
v okně „Údaje pro vyplnění intrastatu - PŘI-
JETÍ“ zatrhnuto zelené zaškrtávací políčko 
„Zahrnout do výkazu“. V řádku jedna musí 

být rovněž kód přenesené daňové povin-
nosti, což je pro stavebnictví kód 4 (pro 
odpady kód 5 apod.). Okno se objeví po 
kliknutí na zaškrtávací políčko „výjimky 
intrastatu, kód zboží (přenesená daňová 
povinnost)“. Vše viz přiložený obrázek. 

12) Správné nastavení pro 
prověřování záloh

Dotaz:
Mám zálohový list vydaný (přijatý) a na 

něm účet pro vydané (přijaté) zálohy 
324.AN (314.AN).  Když  na daňovém 
dokladu zvolím možnost prověření 
zálohy, tyto mi program nenabízí. Kde 
dělám chybu nebo co je špatně? 

Odpověď:  
Důvodů může být několik:

- musíte mít zálohový list uhrazený (ban-
kou, pokladnou, zápočtem apod.),

- v účtové osnově musí být u účtu záloh 
nastaveno ruční párování a zaškrtnuto, 
že se jedná o účet vydaných či přijatých 
záloh (viz obrázek níže),

- na úhradě musí být stejný partner, jak 
na vystavovaném daňovém dokladu.
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QR KÓD V PREMIER SYSTEM

QR kódy

Moderním způsobem úhrady faktur je v poslední době platba pomocí QR kódů, 
které se staly součástí nabídky mobilních akcí několika bank. Zákazníci jednoduše 
načtou pomocí chytrého telefonu (tabletu) s nainstalovanou mobilní bankovní 
aplikací platební údaje dodavatele a odešlou je k proplacení. Celý proces platby  
je pak otázka několika sekund.  

Od nynějška je možné faktury s QR kódem rovněž vystavovat i v našem ekonomickém 
informačním systému PREMIER system. Tuto funkci je možné si nyní navolit na kartě 
Tisk faktur, a to na řádku „Tisknout včetně QR kódu (pro platbu telefonem)“. Funkci 
je možné volitelně zapnout či vypnout, například pro určité série tisků, ale i při tisku 
jednotlivých faktur. QR kód s platebními údaji se pak zobrazí v pravém dolním rohu. 

QR kód je také dostupný 
v příkazech k úhradě (vhodné, 
posílá-li například účetní firma 
příkaz k úhradě živnostníkovi, 
který např. zaplatí DPH 
jednoduše telefonem).

Vážení klienti, 
obchodní partneři, přátelé,

letos je tomu již patnáct let, co jsme na 
trh uvedli první vývojovou verzi našeho 
firemního ekonomického a účetního 
systému PREMIER. Dovolte mi prosím 
krátce zrekapitulovat úspěchy, kterých 
jsme od roku 1998 dosáhli. Ze skrom-
ných začátků se PREMIER system během 
patnáctileté existence zařadil mezi pě-
tici těch vůbec nejoblíbenějších českých 
podnikových ekonomických a účetních 
systémů. V současné době máme již 
3 750 spokojených firemních zákazníků, 
kteří vlastní více než 15 000 licencí. PRE-
MIER system si oblibu stále více získává 
také v sousedním Slovensku. Jsme sta-
bilní společnost s bohatými zkušenostmi 
a předními odborníky. Mezi naše zákaz-
níky patří významné firmy napříč obory, 
to jen potvrzuje pečlivě budovanou uni-
verzálnost našeho systému.

Navzdory stále obtížnější akvizici no-
vých zákazníků v důsledku nasycení 
trhu a doznívající celosvětové ekono-
mické krizi počty klientů PREMIER sys-
tem pravidelně narůstají. Například za 
první dva kvartály roku 2013 jich přibylo 
150. Těší nás, že velké procento nových 
zákazníků získáváme na základě vašeho 
doporučení. Spokojené zákazníky totiž 
vnímáme jako tu nejlepší reklamu.

Stávajících úspěchů bychom nebyli 
schopni dosáhnout bez vás. Jsou to to-
tiž hlavně vaše podněty a zkušenosti 
z každodenního používání, které dále 
pomáhají vylepšovat systém PREMIER. 
V rámci naší filozofie postupné evoluce 
tak neustále přicházíme s novými prvky 
a funkcemi, které vylepšují užitnou hod-
notu systému, jeho přehlednost a rych-
lost práce v něm. Stručně řečeno jsou 
naši zákazníci hlavním motorem, který 

pohání vývoj systému. Zakládáme si 
proto na osobním přístupu k zákazníkovi 
a vzájemné komunikaci s vámi.

Samozřejmě neusínáme na vavřínech 
a na úspěchy chceme navazovat i v ná-
sledujícím roce. Základní stavební ká-
men v podobě nejnovější verze systému 
PREMIER X5 byl již položen.

Dovolte mi vám i vaší společnosti 
touto formou popřát mnoho budoucích 
úspěchů. Pevně vím, že k nim přispěje 
také podnikový ekonomický a účetní 
systém PREMIER.

S přátelským pozdravem
Jiří Sonek

PREMIER system, a.s.  

5. Patnáct let s vámi 
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QR KÓD V PREMIER SYSTEM
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je pak otázka několika sekund.  

Od nynějška je možné faktury s QR kódem rovněž vystavovat i v našem ekonomickém 
informačním systému PREMIER system. Tuto funkci je možné si nyní navolit na kartě 
Tisk faktur, a to na řádku „Tisknout včetně QR kódu (pro platbu telefonem)“. Funkci 
je možné volitelně zapnout či vypnout, například pro určité série tisků, ale i při tisku 
jednotlivých faktur. QR kód s platebními údaji se pak zobrazí v pravém dolním rohu. 

QR kód je také dostupný 
v příkazech k úhradě (vhodné, 
posílá-li například účetní firma 
příkaz k úhradě živnostníkovi, 
který např. zaplatí DPH 
jednoduše telefonem).



PREMIER Outsourcing - bezstarostné řešení.
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ÚČETNÍ MIMO KANCELÁŘ, ...

KONTROLA VEDENÍM
ODKUDKOLIV SKRZ
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

 DŮVODY PRO ZŘÍZENÍ OUTSOURCINGU:

On-line propojení vzdálených poboček   – vytvoření jednotného on-line systému 
pro vzdálené pobočky. Výkonný server, který je napojen na vysoce výkonné 
odesílání, zajistí dokonalé a rychlé fungování chodu všech poboček s centrálním 
řízením on-line.
Modernizace vnitřní sítě   – pro klienta, který potřebuje radikálně modernizovat 
hardwarové a softwarové vybavení své vnitřní sítě, což v případě více PC stanic 
v síti obnáší velké finanční prostředky na pořízení, správu a údržbu. Volba 
outsourcingu mu poskytuje levné a bezstarostné posílení provozu informačního 
systému, často bez nutnosti nákupu nového hardware.
Účetní firmy   – napojení svých klientů – tento systém umožní účetní firmě 
napojit na centrální data své klienty, kteří zpravidla pořizují prvotní doklady 
(faktury, pokladní doklady, dodací listy). Klient prostřednictvím omezené licence 
k programu pořizuje účetní firmě on-line doklady do systému, do kterého má 
samozřejmě také účetní firma přístup. Pro tyto účely nabízíme klientům účetních 
firem cenově zvýhodněné licence k programu PREMIER system pro vybranou práci.
Kancelář na cestách   – outsourcing umožňuje majitelům, vedoucím pracovníkům 
i obchodním zástupcům pořizovat a nahlížet z „terénu“ do systému na aktuální 
stav své firmy odkudkoliv, ať už z území ČR nebo mimo něj.
Možnost připojení prostřednictvím mobilních zařízení   (iPad, iPhone, Android,…) 
nebo z jiných OS, než je MS Windows.

 viz také: www.premier.cz –  – PREMIER Outsourcing
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