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Úvodní slovo 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení uživatelé,

v tento podzimní čas je tradičně naší milou povin-
ností představit vám nové, již 23. vydání našeho 
informačního magazínu PREMIER Journal, v němž 
bychom vám rádi představili novou verzi infor-
mačního systému PREMIER system X6.2, kterou si 
můžete stáhnout od 5. prosince 2017. Nová verze 
X6.2 je hlavní součástí balíčku celoroční podpory 
„Upgrade 2018“, kterou vám tímto nabízíme.
 
Aktuálním a velmi diskutovaným tématem je le-
gislativní změna o ochraně osobních údajů GDPR, 
která se dotkne všech uživatelů. V kapitole GDPR 
můžete nalézt odborný článek k tomuto tématu. 
Ke stávajícím nástrojům pro GDPR v PREMIER sys-
tem přibude komplexní systémové řešení, které 
bude dostupné v průběhu prosince a ledna 2018. 
Více o GDPR v příslušné kapitole. Úprava je platná 
od 25. 5. 2018.

Vedle legislativních změn, EET nebo nástrojů pro 
GDPR, nová verze obsahuje i desítky modernizací 
a novinek.

Mezi hlavní novinky patří nové interaktivní náhle-
dy na doklady pro snadné prohlížení dokladů v se-
znamech bez nutnosti odskoků, nové automatické 

akce E-agenta, modernizace zásobníku sestav. Vý-
raznou novinkou jsou identifikační štítky ve skla-
dových kartách, což umožňuje firmám neomezeně
kategorizovat karty, vytvářet konkrétní skupiny 
karet pro prodejní akce, výprodeje, přeceňování 
zboží, a další možnosti pro lepší práci s přehledy. 
Kompletně byl modernizován modul Inventury.

Manažery firem zajisté potěší nový grafický pře-
hled v záložce Aktuálně: „Postup“. Ten díky velké 
přednosti programu, jakou je meziroční kontinu-
ita, poskytuje okamžité ekonomické informace        
o firmě a jejím vývoji. Samozřejmostí je i auto-
matické zasílání na e-mail E-agentem. Výrazného 
zrychlení práce bylo dosaženo i v přidružených do-
kladech partnerů nebo zakázek. Doklady se upra-
vují rovnou na kartě partnera nebo zakázky, bez 
nutnosti odskoků do účetních knih. Nové funkce                                        
a přehledy jsou technologicky na velmi vysoké 
úrovni a ve většině konkurenčních programů je 
nenaleznete.
 
Touto cestou si vás dovolujeme i upozornit, že ná-
kupem „Upgrade 2018“ získáte kromě nové ver-
ze PREMIER system X6.2 také celoroční podporu 
(hot-line, e-mail) a všechny důležité aktualizace 

vašeho programu pro rok 2018. Budete tak moci 
velmi pružně reagovat na jakékoliv změny v le-
gislativě po celý rok. Nákupem balíčku „Upgrade 
2018“ získáte nárok na věrnostní slevy, které mo-
hou dosáhnout až 42 %. Více se dozvíte v kapitole 
„Upgrade 2018“.

Přejeme vám, aby se vám celý rok 2018 v podni-
kání dařilo a náš systém byl vaším věrným rádcem                
i pomocníkem.

Boleslav Buzek
ředitel společnosti

www.premier.cz
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UPGRADE 2018 – KOMPLETNÍ PODPORA PRO ROK 

CO NABÍZÍ BALÍČEK PODPORY - 
UPGRADE 2018?

Klienti získávají přístup ke stáhnutí nové verze 
PREMIER system X6.2, která nabízí technické a le-
gislativní změny pro rok 2018.

Akce „Upgrade 2018“ nabízí možnost stáhnout si 
novou verzi, která zahrnuje technické a legislativní 
změny platné k příslušnému období. Klient poříze-
ním upgrade získává:

• nárok na aktualizaci této verze po dobu 
  jednoho roku s možností stahovat z internetu 

veškeré aktualizace reagující na novinky 
  v platné legislativě a technologická a funkční 

zdokonalení programu,
•  celoroční hot-line a e-mail podporu,
•  celoroční on-line podporu (TeamViewer),
•  nárok na zachování věrnostní slevy 
  (pro uživatele s maximální věrnostní slevou),
•  nárok na zvýšení věrnostní slevy k upgrade 
  v dalším roce.

CENOVÉ PODMÍNKY „UPGRADE 2018“ 

Každý aktualizační poplatek je kalkulován ve výši 
22 % z celkové prodejní ceny programu, včetně 
ceny za rozšíření dalších licencí či modulů. V kaž-
dém následujícím roce získává nabyvatel nárok na 
12% slevu z ceny upgrade v prvním roce, přičemž 
maximální sleva může být 42 % z ceny za upgrade 
v prvním roce.

V případě nezaplacení resp. nevyužití nabídky up-
grade ztrácí nabyvatel nárok na veškeré získané 
věrnostní slevy!! 

Výše uvedené ustanovení se netýká smluvních 
partnerů, u kterých je pravidelný upgrade přímo 
stanoven v licenční smlouvě jako povinnost.

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 faktu-
ra – daňový doklad.

REGISTRAČNÍ KÓDY

Každý klient obdrží s novou verzí časově omezený 
registrační kód, pomocí kterého provede registraci 
nové verze. Po zaplacení faktury za upgrade obdrží 
klient obratem neomezený registrační kód, pomo-
cí kterého provede přeregistraci svého systému.

Rok 
užívání

Částka pro výpočet 
upgrade

Sleva

1. rok 22 % z prodejní ceny bez slevy

2. rok 22 % z prodejní ceny 12 %

3. rok 22 % z prodejní ceny 24 %

4. rok 22 % z prodejní ceny 36 %

5. rok 22 % z prodejní ceny 42 %

další roky maximální sleva 42 %
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INSTALACE VERZE X6.2

Instalace nové verze probíhá prostřednictvím nové 
nabídky „UPGRADE na verzi X6.2“.

Pokud se vám tato nabídka nezobrazuje, je nut-
né nejprve provést standardní aktualizaci PREMIER 
update (nachází se ve stejném menu)! Po této 
aktualizaci již bude nabídka „UPGRADE na ver-
zi X6.2“ dostupná. (Aktualizace PREMIER update 
nyní probíhá zcela automaticky, pouhým kliknutím 
na funkci „Aktualizace“, bez nutnosti potvrzování 
dalších kroků.)

Instalace nové verze X6.2 z menu

Klikněte na nabídku „UPGRADE na verzi X6.2“            
a potvrďte následující nabídku „Aktualizace“. Vše 
již proběhne zcela automaticky. Ještě před nabíd-
kou se objeví upozornění, že se již jedná o novou 
verzi, tedy bude potřeba nový registrační kód, kte-
rý můžete nalézt v dodávce „UPGRADE 2018“.

Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze provést z kte-
rékoliv stanice. Doporučuje se však přímo na serve-
ru. Ukončete práci v systému. Máte-li síťovou apli-
kaci, přesvědčte se v modulu „Interní sdělení“, že  
nikdo není aktivní v programu, tedy není přihlášen 
a v programu nepracuje. Lze také zjistit v modulu 
Správce – Přihlášení uživatelé.

Pokud jsou všichni uživatelé odhlášeni, je možné 
přistoupit k samotné aktualizaci. Vlevo nahoře 
v horním menu „Start“ se zobrazí nová nabídka 
„UPGRADE na verzi X6.2“.
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Instalace nové verze X6.2 
pomocí instalačního souboru 
z www.premier.cz

Pokud budete mít zájem instalovat pro-
gram na PC v místě, kde nemáte internet do-
stupný, máte možnost stáhnout si z adresy
http://premier.cz/autodown/ps10dm/setup.exe 
instalační soubor verze X6.2, 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 X6.2.
Pokud spustíte instalaci „Setup.exe“ na počítači 
nebo serveru, kde byla instalována předchozí ver-
ze programu (od verze X3), instalátor automaticky 
rozpozná, že na tomto počítači se IS PREMIER na-
chází a nabídne vám tak jednodušší variantu insta-
lace nové verze.
Při tomto výběru a potvrzení se již spustí instalace 
nové verze X6.2 a vše se automaticky aktualizuje.

Pokud se během roku měnil server či počítač, na 
kterém byla starší verze instalována, instalaci je 
možné také spustit prostřednictvím staženého 
„Setup.exe“, je jen nutné zadat cestu, kde se bude 
program instalovat. Zadáte tedy adresář, kde je IS 
PREMIER aktuálně uložen.
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INTERAKTIVNÍ NÁHLEDY DOKLADŮ

Nová funkce interaktivních náhledů na doklady 
umožňuje zobrazit si doklady kdekoliv v přehledu. 

Ve verzi X6.2 je možnost odkudkoliv přistupo-
vat k detailům dokladu bez nutnosti odskoků či  
otevírání nových panelů (dohledávání, sezna-
my, přehledy, hlavní kniha, přidružené dokla-

dy atd.). Náhled na doklad se aktivuje pomocí 
nového tlačítka v seznamu dokladů (viz obrá-
zek). 

NOVINKY VERZE X6.2

Detail dokladu se pro 
přehlednost otevře           
i s dolní lištou při-
družených dokladů 
nebo příloh. Pomocí 
nové funkce náhledu 
na doklad lze doklady 
nejen prohlížet, ale      
i tisknout či exporto-
vat, označit přízna-
kem nebo odeslat na 
e-mail. 

Tuto funkci ocení uži-
vatelé, kteří aktivně 
využívají schvalování 
dokladů pomocí ná-
stavby Work-flow.

Doklad v náhledu lze 
totiž přímo odeslat ke 
schválení resp. schvá-
lit. Samozřejmostí je 
náhled na celou schva-
lovací historii.
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U přidružených dokladů (adresář partnerů/kniha 
zakázek) se pomocí této funkce budou také nově 
zadávat doklady. 

Cílem této modernizace je zjednodušení a zrychle-
ní práce (nebude docházet k zatěžování sítě návra-
tem do seznamu nebo novými výpočty), nedojde 
také ke ztrátě aktuálně využívaných pohledů nebo 
filtrů.

Modernizace přidružených dokladů bude obdob-
ně doplněna i ve skladových kartách.
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KOMPLEXNÍ MODERNIZACÍ PROŠEL 
MODUL INVENTURY

V nové podobě inventura nabízí uživateli širší mož-
nosti než dosud. 

Unigridová tabulka

Seznam inventury byl modernizován do tzv. uni-
gridové obrazovky, přičemž u každé inventury je 

možnost nově zadat sklad, ke kterému se inventu-
ra vztahuje.

Zápis údajů inventury

Vylepšené byly i funkce při zápisu údajů z prove-
dené inventury. Nově lze navést seznam karet dle 
filtrů nebo dle výběru (např. karty pouze vybrané-
ho sortimentu, dle ručního výběru atd.). Pomocí 
nových filtrů je uživatel schopen si vybrat ze skla-

du požadovanou skupinu skladových karet. Pomo-
cí volby „Zavést dle výběru“ se karty do inventury 
vybírají z unigridové tabulky, ve které je možné 
pracovat s pohledy a se strukturálním zobrazením 
podle požadavků uživatele. 

Díky tomu má uživatel možnost vybírat karty do 
zápisu inventury dle jakéhokoliv údaje ve skladové 
kartě.
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Poznámka u položky inventury

Ke každé položce inventury je možné doplnit dvě 
textové poznámky dle individuálních potřeb. Po-
známky lze následně využít při vyhledávání nebo 
filtrování.
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Odemknutí buněk k přímým zápisům

Pro ještě jednodušší a rychlejší zápis údajů z in-
ventury je nově umožněno přímo v inventuře ode-
mknout buňky k přímým zápisům, jak jste zvyklí          
v seznamu skladových karet. Odemknutím je mož-
né zadávat či editovat tučně zvýrazněné údaje pří-
mo z hlavní obrazovky. Není tedy nutné u každé 
položky zvolit „Změnit“ a následně „Uložit“. 

Opětovným kliknutím na ikonku zámku se buňky 
uzamknou a tím se změny uloží. 

Korekční doklady

Další novinkou v inventuře je možnost přepnout 
se do vytvořených korekčních dokladů. Výsledkem 
inventury je automatické vytvoření korekčních 
dokladů do řady nastavené v Předvolbách - Glo-

bálních. V minulosti PREMIER pouze vypsal, o jaké 
doklady se jedná. Ve verzi X6.2 se přímo u vyhod-
nocení objeví tlačítka s možností přímého přepnu-
tí na tyto doklady.
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IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY 
VE SKLADOVÝCH KARTÁCH

Přiřazení identifikačních štítků ke kartám

Pro komfortnější práci přibyla ve skladech možnost 
zadávat ke skladovým kartám identifikační štítky

(obdobně jako v adresáři partnerů). Štítky přináší 
neomezené možnosti filtrování a třídění sklado-
vých karet. 

Každý si nadefinuje číselník štítků dle potřeby               
a tyto štítky lze buďto jednotlivě nebo hromadně 
dle filtru přiřadit ke skladovým kartám. K přiřazení

štítků je možné využít import z Excelu. Štítky lze 
následně využívat pro práci napříč programem.
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Ceníky

Identifikační štítky najdou své využití např. při tvor-
bě zákaznických ceníků, kde se za pomocí identi-
fikačních štítků nastaví cenové podmínky pro vy-
branou skupinu skladových karet. Rovněž lze ceník 

přiřadit ke skupině odběratelů označených štítkem. 
Pomocí funkce „AND“ si program vybírá ty sklado-
vé karty (resp. odběratele), kterým jsou přiřazeny 
všechny zvolené štítky. Bez zaškrtnutí stačí, aby 
karta měla pouze jeden ze štítků. Funkce „Neg.“ 
umožňuje vybrat všechny karty (resp. odběratele) 

mimo ty, kterým jsou přiřazeny vybrané štítky. Tyto 
funkce lze libovolně kombinovat.
Na obrázku můžete vidět příklad nastaveného zá-
kaznického ceníku. Podle tohoto nastavení pro-
gram všem odběratelům, kteří jsou označeni v ad-
resáři štítkem „VIP klient“, automaticky poskytne 
15% slevu na skladové karty, kterým jsou přiřazeny 
štítky „Akce“ nebo „Výprodej“.

Štítky ve Smart filtrech

Další funkcí identifikačních štítků skladových karet
je filtrování ve Smart filtrech v unigridech. Takto
jednoduše filtrovat je možné ve všech přehledech,
kde se vyskytují informace o skladových kartách.
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Filtrování dle štítků v zobrazení přehledů

Filtrovat dle identifikačních štítků skladových ka-
ret resp. štítků u partnerů lze nyní v přehledech. 
Před vstupem do téměř každého přehledu jsou            
k dispozici upřesňující filtry. Do těchto filtrů jsme
také přidali možnost zobrazit si přehled vztahující 
se ke skupině skladových karet (resp. skupině part-
nerů) označenou štítky.

ZÁLOŽKA „POSTUP“

Především pro manažery a majitele společností ver-
ze X6.2 přináší v panelu „Aktuálně“ novou zálož-
ku „Postup“ pro přehledné, rychlé a srozumitelné 
informace ohledně společnosti. Přehled umožňu-
je srovnávání a vyhodnocování chodu firmy, a to
jak ke stejnému dni minulých měsíců, tak i let. 
V přehledu se sleduje měsíční vývoj tržeb včetně 

meziročního srovnání, což umožňuje kontinui-
ta programu PREMIER. Údaje přehledu se čerpají      
i z nevyfakturovaných dodacích listů, tudíž je vý-
sledek vždy maximálně přesný. 

Přehled je možné vypočítat k požadovanému dni. 
Rovněž lze „Postup“ vytisknout či exportovat do 
různých formátů obdobně jako napříč programem.
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„Postup“ je přehled interaktivní, kde kliknutím na 
sloupec grafu je možné zobrazit detail hodnoty. De-

tail je navíc možno zobrazit ve více jazycích, zvolit 
typ grafu, využívat funkce unigridu a interaktivně 

se proklikávat až na úroveň jednotlivých dokladů. 
Samozřejmostí je opět možnost tisku či exportu.
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NOVÉ PŘEHLEDY PRODEJŮ

Ve skladu jsme pro vás připravili nové přehledy 
prodejů „Přehled prodejů po měsících“ a „Přehled 
prodejů po letech“. Každý z těchto přehledů lze 
před spuštěním vztáhnout ke zvolenému období, 
zakázce, středisku či partnerovi a následně filtro-
vat podle vlastních požadavků (parametry - výběr 
skladu, zboží, sortimentů, členění zboží, identifi-
kačních štítků, odběratele apod.). Nadefinované
filtry lze rovněž ukládat pro pozdější použití. Před
vstupem do „Přehledu prodejů po měsících“ lze za-
dat i konkrétní měsíc pro snadné srovnání stejného 
období předchozích let. Přehledy vychází z konti-
nuity programu, tzn. že lze v PREMIERU kdykoliv 
pracovat s daty z minulých let. V obou přehledech 
lze pracovat s interaktivními grafy s možností sle-
dování vývoje prodeje dle jednotlivých řádků (dle 
zboží, partnera, obchodního zástupce, …). V pře-
hledech lze využívat všechny funkce unigridu.
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MODERNIZACE E-AGENTA

V Elektronickém agentovi, který slouží k zasílání 
přehledů o dění ve společnosti na e-maily opráv-
něných uživatelů (resp. zaměstnanců) či k automa-
tickému provádění některých akci, přibyly ve verzi 
X6.2 nové úlohy. 

V sekci automatického zasílání přehledů je nyní 
nově možné nechat si pravidelně (dle zvolené pe-
riody) zasílat na e-mail přehledy „Postup“ (nový 
přehled z panelu „Aktuálně“) a „Výsledovku po 
měsících“. U „Výsledovky po měsících“ je pak 
možné na záložce „Filtry/Upřesnění“ nastavit další 
parametry přehledu (např. zaokrouhlování hod-
not). Také je možné nastavit zasílání „Výsledovky 
po měsících“ k danému středisku, zakázce nebo 
partnerovi, rovněž lze zvolit zpracované období.                 
V případě, že přehled bude prázdný, může pro-
gram zaslat uživateli informační zprávu. 

Další novinkou E-agenta je pravidelné „Načtení 
docházky“ u automatických akcí.
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IMPORT Z EXCELU

Ve vybraných částech programu (skladové karty, 
adresář partnerů, inventura atd.) lze k hromadné 
tvorbě záznamů či k editaci údajů využít import 

dat z Excelu. Dříve platilo pro tyto importy omeze-
ní v možném importovaném formátu (5.0/95; *xls). 
Nově lze vše do programu PREMIER importovat 
z jakýchkoliv verzí, a to bez datových omezení.
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POKLADNÍ REŽIM (POS)

Verze X6.2 přináší několik vylepšení modulu POS, 
dotykové zadávání. Nově se uživateli zobrazuje 
FIK kód (zeleně) resp. PKP kód (červeně) přímo na 

obrazovce pro zadání dokladu, což uživateli na 
prodejně umožní okamžitou kontrolu, zda doklad 
byl nebo nebyl odeslán do systému evidence tržeb. 
Další úpravou modulu je možnost nechat si zobra-
zit klávesnici.

Ve „Správci - Předvolbách - Globálních - Sklad - 
POS, dotykové zadávání“ lze nyní nastavit „Sesku-
pení opakovaně zadávaných stejných položek“.                       
V praxi to znamená, že pokud bude uživatel za-
dávat stejné položky do jednoho dokladu, pak se 
budou všechny seskupovat do jedné.

Pro ještě lepší přehlednost bylo doplněno zobra-
zení statusu dokladu v případě, že není k výdejce/
prodejce vytvořen návazný doklad, což lze využít 
při kontrole již pořízených dokladů.

Dotykové zadávání dokladů je nyní plně podporo-
váno i pro obrazovky s rozlišením 1024. 

V POS - dotykovém zadávání dále plánujeme mož-
nost používat zrychlené pokladní zadávání, kde je 
cílem snížit počet dialogů a klikání, čímž se prodej 
zrychlí. Rovněž pracujeme na možnosti používání 
snímačů čárových kódů přes COM port.
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MODERNIZACE VZHLEDU ČÍSELNÍKŮ

Pro ještě větší přehlednost a komfortnější práci byly 
textové vzory a číselníky modernizovány a převe-
deny do unigridových tabulek. Tím pádem obsahují 

užitečné prvky a funkce jako snadné a rychlé vy-
hledávání, možnost editovat pohledy, strukturální 
zobrazení, rovněž lze využívat uživatelské filtry,
podbarvení vybraných údajů, řazení dle jakéhoko-
liv sloupce. Mezi další funkce unigridu patří např. 

kopírování do schránky, tisk pomocí rychlé tiskové 
sestavy nebo export do Excelu a dalších formátů.  

V unigridech lze využít i tzv. smart filtry nad jednot-
livými sloupci pro ještě větší zefektivnění práce.
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PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY

Nová verze programu PREMIER přináší pro uži-
vatele zcela nový systém potvrzování/rezervování 
objednávek. Tento systém nabízí nejen hromadné 
potvrzení objednávky, a tím i automatické rezer-
vování položek ve skladu, ale rovněž umožňuje 
potvrdit u každé položky objednávky až 5 různých 
termínů dodání. Různé termíny dodání lze nyní 

nově sledovat při realizaci objednávek. Množství  
a jejich termíny dodání se u položek objednávky 
potvrzují pomocí nového tlačítka „Potvrzení termí-
nů“. Stisknutím tohoto tlačítka se uživateli zobrazí 
nový dialog „Rezervace objednávky“, ve kterém 
je možné u každé položky přijaté objednávky do-
plnit až 5 různých termínu dodání. Celkový počet 
objednaného množství je barevně odlišen, přičemž 
barvy znamenají možný stav realizace. 

Pomocí tlačítka „Doplnit termín podle stavu skla-
du“ se u všech položek současně doplní maximál-
ní možné objednané množství s ohledem na stav 
skladu. Jednotlivě lze takto potvrdit objednávku 
u položky pomocí „>“. Volba „Zobrazit sumář po-
ložek ostatních rezervací“ zobrazí v seznamu slou-
pec s informací ohledně ostatních rezervací, kde se 
jedná o interaktivní údaj a lze zobrazit rezervace 
detailně.  

Program poté tako-
vou položku objed-
návky rozdělí na od-
povídající počet řádků 
dle zadaných termínů. 
Pokud uživatel zadá 
dva a více stejných 
termínů dodání u jed-
né položky, zadané 
množství u položek se 
automaticky sečte. 

Informace ohledně ter-
mínu dodání se přene-
se do údaje položky  
„Individuální termín 
dodání této polož-
ky“. Nový systém po-
tvrzování objednávek 
lze rovněž využít při 
EDI komunikaci, a to 
konkrétně ve zprávě 
ORDRSP neboli potvr-
zení objednávky.
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HOMEBANKING

Modernizací prošla také nástavba Homebanking,       
a to konkrétně při přeplacené platbě. Dosud se 
taková úhrada automaticky přiřadila k faktuře                
a program uživatele nijak neupozornil na to, že 
došlo k přeplacení faktury. Nově se přeplacená po-
ložka nepřipáruje k faktuře automaticky, ale zů-
stane v neidentifikovaných položkách, a je nutné
takovou úhradu přiřadit k faktuře ručně. Nově se  
při návrhu plateb zohledňuje také specifický sym-
bol. Specifický symbol je nutné mít zadán na fak-
tuře a současně na platbě.

OSTATNÍ NOVINKY DLE MODULŮ

Obecné

Exporty
Modernizací prošel hromadný export dokumentů. 
Nově u hromadného exportu (pdf, doc, ...) faktur 
(a dalších dokumentů) přibyl výběr, jak má být do-
kument vyexportován. K dispozici jsou dvě varian-
ty exportu:

• Vše do jednoho souboru - vyexportuje se jeden 
vícestránkový dokument.

• Každý doklad do samostatného souboru - 
  vyexportují se jednotlivé dokumenty.
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Podvojné účetnictví

Pomocný konsolidační přehled
Firmy, které mají povinnost podávat Pomocný 
konsolidační přehled (dále „PKP“), jej nyní mo-
hou nově vyplnit přímo v programu PREMIER, a to 
v Daňové kanceláři. Je zde k dispozici čistý formulář 
PKP, který je zapotřebí ručně vyplnit dle metodic-

kého pokynu. Pro zjednodušení je ovládání stejné 
jako při práci v jiných formulářích Daňové kance-
láře, jak jste již zvyklí. Prozatím se PKP nepředvy-
plňuje automaticky. Po sestavení PKP je možné jej 
vyexportovat v XML formátu a následně odevzdat 
do   CSÚIS (centrální systém účetních informací stá-
tu). PKP slouží k získání informací potřebných pro 
sestavování účetních výkazů za Českou republiku.
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Dodavatelé

Modul CRM
V modulu CRM (evidence pošty) je možné využít 
pole „dokument“ pro přiřazení externího doku-
mentu k záznamu (hyperlink nebo cesta ke složce). 

Pole „dokument“ lze aktivovat v Předvolbách - 
Globálních. Novinkou u této funkce je, že pokud 
takto přidáte dokument k typu záznamu „Přija-
tá faktura“, pak se tento odkaz na dokument při 
tvorbě přijaté faktury na základě došlé pošty/CRM 
přenese automaticky i do přijaté faktury.
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Evidence majetku

Evidence půdy
Novinkou na kartách majetku (pozemku) je zálož-
ka „Evidence půdy“, kde je možno definovat půdní
bloky. Tato záložka je přístupná na kartách po-
zemků (resp. na kartách dlouhodobého majetku, 
který má v nastavení odpisové skupiny nastaveno 

„Neodpisovaný“). Záložka je určena pro uživate-
le vlastníky půdy, kteří na půdu dostávají dotace 
a pronajímají ji. Každý takový majetek (půda) má 
číslo parcely, číslo katastru a je rozdělena na tzv. 
půdní bloky. Jedna karta majetku je jeden půdní 
blok. Půdní bloky jsou vedeny v číselníku – u kaž-
dého půdního bloku je uvedeno, komu se pronají-
má, jaká je celková výměra půdy (a jaká je výměra 
půdy na dotace a bez dotace), cena za hektar, ná-
jemné a doba vypršení nájmu. Uživatelům je zde       
k dispozici také „Přehled půdních bloků“.

Mzdy

Evidence dětí
Nejvýraznější novinkou ve mzdách je nový způsob 
evidence dětí, který umožňuje evidovat také histo-
rii změn v pořadí dětí.
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Modernizace tiskových sestav
Modernizací prošla také tisková sestava přílohy ke 
mzdovému listu, kde jsou nyní přehledně zobraze-
ny údaje týkající se dětí.

Došlo k rozšíření nabídky sestav pro jednoho          
zaměstnance:
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Evidence cizinců
V evidenci cizinců byly rozšířeny evidované údaje o nové pozice, které jsou dále použity v příloze k vyúčtování zálohové daně za zaměstnavatele.  
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Příspěvkové organizace. 
U příspěvkových organizací došlo k rozšíření sledovaných údajů - tyto údaje pak slouží k pořízení výkazu P104.
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Dále byly pro zaměstnance příspěvkových or-
ganizací rozšířeny i následující údaje ze mzdo-
vého výměru.

Pro tyto zaměstnance také byla modernizová-
na sestava platového výměru.
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Sklad

Sady
Ve skladových kartách sad přibyla možnost pře-
souvání pořadí komponent sady.

Tisk/Export ceníku/štítků
Pro usnadnění práce přibyla u tisk/exportu cení-
ků nebo štítků možnost ukládání nastavení filtrů        

a jiných předvoleb. Uložené nastavení lze poté na-
čítat z paměti, tudíž není nutné při opakovaném 
požadavku nastavovat vše znovu. Rovněž lze vyu-
žít nové identifikační štítky pro výběr skupiny skla-
dových karet.

Převodní příjemka
Při tvorbě převodní příjemky na základě výdejky, 
lze nyní načíst pro kontrolu údaje z off-line čteč-
ky čárkových kódů (při fyzickém příjmu zboží na 
sklad). Rozdíly mezi údaji z výdejky a ze čtečky 
budou následně zobrazeny v seznamu s možností 
ruční korekce.
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GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Co to GDPR je?
GDPR (General Data Protection Regulation - Obec-
né nařízení o ochraně osobních údajů) je nové na-
řízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně osobních údajů 
pro firmy, instituce, ale i jednotlivce a on-line služ-
by zpracovávající data uživatelů. Cílem GDPR je 
poskytnout občanům na území EU ochranu osob-
ních dat a kontrolu nad tím, co se s jejich osobními 
údaji děje. Nařízení výrazně zvyšuje práva fyzic-
kých osob, tzv. subjektů údajů.

Pro koho GDPR platí?
Nařízení se vztahuje na každého, kdo pracuje            
s osobními údaji Evropanů včetně společností a in-
stitucí, které působí na evropském trhu. GDPR se 
nevztahuje na činnosti fyzických osob v rámci čistě 
osobní povahy nebo na příslušné orgány za účelem 
prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trest-
ních činů nebo výkonů trestů.

Odkdy GDPR platí?
GDPR začíná platit od 25. května 2018 na celém 
území EU. V České republice GDPR nahradí směr-
nici 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb.,              
o ochraně osobních údajů. 

Sankce
Za nedodržování nařízení GDPR hrozí zpracova-
telům údajů vysoké pokuty. Ty mají být účinné, 
přiměřené a odrazující. Při hrubém porušení hrozí 
pokuta až do výše 20 000 000 EUR nebo až do výše 
4 % z celkového celosvětového ročního obratu 
společnosti.

Co je z pohledu GDPR osobní údaj?
Obecně lze říci, že osobními údaji (dále jen „OÚ“) 
jsou myšleny veškeré informace vztahující se              
k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě
(„subjekt údajů“). Prvky osobních údajů:

• obecné - jméno, věk, pohlaví, stav, datum 
  narození, občanství, fotografie, IP adresa atd.,
• organizační - adresa bydliště a zaměstnání, 

telefonní číslo, e-mailová adresa, identifikační
údaje určené státem atd.,

• citlivé - speciální kategorie, která je nyní ještě 
více zpřísněna - zdravotní stav, politická 

  příslušnost, genetické údaje, sexuální orientace, 
vyznání, biometrické údaje, osobní údaje dětí 
atd.

Do GDPR nespadají anonymizované údaje a údaje 
o zemřelých osobách.

Zjednodušeně lze říci, že osobní údaj je všechno, 
podle čeho se dá daná osoba identifikovat.

Kdo je subjektem osobních údajů?
Každá fyzická osoba, (tzn. koncový uživatel, zá-
kazník, nebo zaměstnanec), jejíž osobní údaje jsou 
zpracovávány. 

Kdo je správcem osobních údajů?
Je to každý subjekt (bez ohledu na právní formu), 
který určuje účel a prostředky zpracování, provádí 
a odpovídá za zpracování osobních údajů. Správce 
může zpracováním pověřit třetí osobu („zpracova-
tele“).

Kdo je zpracovatelem osobních údajů?
Je to, dle GDPR, každá fyzická nebo právnická oso-
ba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný sub-
jekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Pojem zpracovávání údajů
Pojmem zpracování ve smyslu GDPR je myšlena 
operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo 
soubory osobních údajů prováděných pomocí či 
bez pomoci automatizovaných postupů jako shro-
mažďování (sběr dat), zaznamenávání (zápis dat), 
uspořádání (organizace dat), strukturování (zápis 
dat podle standardů), uložení (uchování dat), při-
způsobení nebo pozměnění (úpravy dat), vyhledá-
ní (nalezení dat), nahlédnutí (možnost podívat se 

Zpracovávání osobních 
údajů dětí, je možné 
jen se souhlasem 
zákonného zástupce.
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na data), použití (aplikace dat), zpřístupnění pře-
nosem (předání dat elektronickou formou), šíření 
(poskytnutí dat), seřazení či zkombinování (třídě-
ní dat), omezení (práce pouze s určitými daty), vý-
maz nebo zničení (vymazaní osobních údajů).

Jak zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR?
Aby byly osobní údaje zpracovávány v souladu         
s GDPR musí být splněna jedna z následujících 
podmínek:

• subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 
osobních údajů,

• zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
• zpracování je nezbytné pro splnění 
  právní/zákonné povinnosti,

• zpracování je nezbytné pro ochranu životně 
důležitých zájmů subjektu údajů,

• zpracování je ve veřejném zájmu nebo při      
výkonu veřejné moci,

• zpracování je v oprávněném zájmu správce      
či třetí strany.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Pokud jsou data zpracovávána na základě souhla-
su, musí být správce schopen kdykoliv doložit, že 
mu subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních 
údajů musí být svobodný, konkrétní, informo-
vaný, jednoznačný a ničím nepodmíněný. Zně-
ní souhlasu se zpracováním osobních údajů musí 
být srozumitelné, jasné za použití jednoduchého 
jazyka a nemělo by obsahovat nepřiměřené pod-
mínky. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv 
odvolat. Nicméně je nutné si uvědomit, že sou-
hlas se zpracováním osobních údajů byl poskytnut                           
k určitým účelům a odvolání souhlasu nemusí vždy 
představovat pro správce povinnost osobní údaje 
zlikvidovat.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů neboli fyzická osoba má v souvislosti 
s GDPR:

• právo přístupu ke všem svým údajům - 
  subjektu údajů musí být umožněno získat 
  potvrzení, zda jsou či nejsou údaje zpracovány, 

k jakému účelu jsou data zpracovávány, má 
právo vědět o jaké kategorie údajů se jedná, 
komu budou zpřístupněny a plánovanou dobu, 

po kterou budou údaje uloženy. Subjekt údajů 
má rovněž možnost podat stížnost u příslušných 
dozorčích orgánů.

  Upozornění: Právem na přístup nesmí být dotčena 
práva ostatních osob např. obchodní tajemství.

• právo na opravu údajů - subjekt údajů může 
kdykoliv požádat o opravu poskytnutých údajů. 
Správce dat musí data bez odkladu opravit či 
doplnit.

• právo na omezení zpracování - subjekt údajů 
má právo na omezení zpracování dat 

  například, když je zpracování protiprávní nebo 
když správce již osobní údaje nepotřebuje.

• právo na přenositelnost údajů - subjekt 
  údajů má právo kdykoliv získat údaje 
  poskytnuté správci údajů a tyto předat jinému 

správci.
• právo vznést námitku - subjekt údajů má právo 

vznést námitku ke zpracování osobních údajů     
a přimět tak správce daně k omezenému 

  zpracování dat.
• právo na výmaz údajů (právo být zapomenut) 

- subjekt údajů má za určitých podmínek 
  stanovených v nařízení, právo vznést 
  požadavek na výmaz údajů. Správce dat má 

povinnost tyto údaje bez odkladu vymazat                  
s ohledem na zákonné povinnosti evidence.    
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Povinnosti správce dat (institucí a firem)
vůči GDPR
Správce dat musí zavést vhodná technická a orga-
nizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, 
že zpracování je v souladu s nařízením. Zároveň 
dohlídne na to, aby zpracovával pouze ty osobní 
údaje, jež jsou pro daný účel nezbytně nutné.

Nejvýznamnější technická opatření, která bude 
nutno realizovat jsou zejména následující:

• zpracování osobních dat pouze k oprávněným 
účelům a jen po nezbytně nutnou dobu,

• logování udělených souhlasů se zpracováním 
osobních údajů,

• anonymizace OÚ - anonymizované údaje jsou 
takové údaje, pomocí kterých nelze 

  identifikovat subjekt údajů,

• pseudonymizace OÚ – zpracování osobních 
údajů takovým způsobem, aby nemohly být 

  přiřazeny konkrétní osobě bez použití 
  dalších informací,
• „Inteligentní“ vyhledávání a mazání vybraných 

osobních údajů (právo být zapomenut),
• nastavování přístupových oprávnění k OÚ,
• obnova dostupnosti osobních údajů a přístupu 

k nim včas v případě fyzických či technických 
incidentů (řízení zálohování a plány obnovy dat 
po havárii IS/IT),

• pravidelné testování, posuzování a hodnocení 
minimalizace zpracovávaných OÚ,

• zajištění integrity, přesnosti OÚ,
• ohlašování porušení zabezpečení OÚ („incident 

management“) - správce dat má nově 
  povinnost oznámit porušení ochrany dat do 
  72 hodin příslušnému ÚOOÚ (Úřad pro ochranu 

osobních údajů) a rovněž dotčené fyzické 
  osobě,
• přístup k OÚ a jejich přenositelnost (poskytnout 

subjektům právo na výpis, výmaz a přenos).
 
Jak začít?
K naplnění požadavků GDPR doporučujeme při-
stoupit komplexně.

• Zjistěte, co znamená GDPR pro vaši organizaci, 
nechte si udělat od specializované firmy tzv.
„rozdílový audit“, tzn. audit současného stavu 
vašich systému vzhledem k plnění požadavků 
GDPR.

• Doporučujeme, na základě této vstupní 
  analýzy, nechat si udělat analýzu dopadů 
  na OÚ a zpracovat si soubor opatření, 
  který snižuje vaše rizika vzhledem 
  ke zpracovávaným OÚ.
• Proveďte potřebné změny zabezpečení dat 

včetně úprav IT systémů.
• Postarejte se o zabezpečení dat proti úniku 
  a zajistěte všechny potřebné záznamy.
• Zajistěte souhlasy ke zpracování osobních 

dat od všech subjektů osobních údajů, jejichž           
informace uchováváte a zpracováváte  

  v informačním systému.

Některé požadavky jsou jednoduché a zvládnete 
je sami. Ty složitější budou vyžadovat i externí po-
moc od zkušené firmy z oblasti GDPR. Bude se jed-
nat o významné změny, např. změnu obchodních, 
účetních a personálních procesů. Bude to zname-
nat nejen změnu směrnic a postupů, ale i zásah do 
vámi používaných a provozovaných informačních 
systémů (ERP, CRM atd.).

Doporučujeme 
s implementací GDPR 
začít co nejdříve!
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OCHRANA OSOBNÍCH A CITLIVÝCH DAT 
V PREMIER SYSTEM

Je složité popsat všechny souvislosti a rozsah jed-
notlivých požadavků nařízení GDPR souvisejících   
s informačním systémem.

PREMIER system X6.2 v sobě již nyní integruje 
funkcionality, které jsou nástrojem základních 
požadavků na GDPR. Na dalších vylepšeních stále 
pracujeme a budou k dispozici ke stažení v násle-
dujícím období, kdy budou známy i jasnější výkla-
dy nařízení GDPR.

Stávající funkce:

• Nástroje umožňující chránit jakoukoliv položku 
dat v PREMIER system – Propracovaná 

  přístupová práva. 
• Logování zpracování dat včetně jejich 
  čtení/zobrazení – Přehled změn nejen na 
  obchodních partnerech.

Budoucí funkce:

• Nástroje pro výpis, export a výmaz dat včetně 
evidence žádostí o tyto úkony – Hromadné 

  výmazy, pseudonymizace. 
• Správa osobních údajů, vkládání a následné 

zpracování -  vytvoření agendy GDPR.
• Komplexní správa souhlasů se zpracováním  

osobních a citlivých údajů. 
• Systém pro sběr a ukládání informací. 

PREMIER system bude umět plnit 
požadavky subjektů údajů:

• Žádost o poskytnutí veškerých osobních dat, 
které o subjektu údajů zpracováváte. 

• Odpovědět na dotaz, jaká osobní data 
  zpracováváte o subjektu údajů, k jakým účelům 

a po jak dlouhou dobu?
• Splnění žádosti o výmaz údajů z našeho 
  systému.
• Vyslovení nesouhlasu s používáním osobních 

údajů k marketingovým účelům.

GDPR V PROGRAMU PREMIER SYSTEM X6.2

Platnost nařízení je od 25. 5. 2018, ale již nyní pra-
cujeme aktivně na doplnění nástrojů pro řízení 
ochrany osobních údajů k již existujícím funkcím. 
Snažíme se zapracovat funkční nástroje tak, aby-
chom vám co nejvíc uspořili čas s dodržováním pra-
videl GDPR a zvýšili bezpečnost vašich dat.

V průběhu následujícího období (prosinec, leden, 
únor) nabídneme majitelům „UPGRADE 2018“, 
resp. verze X6.2, aktualizaci systému, kde budou 
k dispozici některé nástroje pro ochranu osobních 
údajů.

O dalších novinkách v oblasti ochrany osobních 
údajů v našich programech vás budeme opět brzy 
informovat.

Program PREMIER system nabídne řízení vstupů, 
analytické a zpracující funkce, ovšem je na straně 
každé společnosti, aby si sama, či za pomocí odbor-
níků na GDPR, stanovila optimálně své vlastní pro-
cesy monitoringu, zvyšování bezpečnosti osobních 
údajů a navrhla účinná opatření. PREMIER system 
již jen pomůže v jejich aplikaci.
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PREMIER OUTSOURCING

Službu PREMIER Outsourcing provozuje naše spo-
lečnosti již více než 11 let a již bylo o ní řečeno 
hodně. Je to silně dynamicky rozvíjející se služba. 
Za posledních několik let se potřeby různých spo-
lečností natolik mění, že je potřeba pracovat ne-
jen z prostředí mateřské firmy či provozu, ale také          
z externího prostředí home office či na cestách.
V současné době využívá služeb našich serverů 
více než 268 společností, což představuje téměř 
1700 uživatelů. Jen za poslední rok jsme zazna-
menali meziroční nárůst o 55 společností, které se 
rozhodli umístit svůj program PREMIER system na 
naše firemní servery a svěřit veškerý servis s tím
spojený do našich rukou. Spektrum oborů klientů 
je velmi široké, kdy největší podíl tvoří účetní firmy,
následovány obchodními společnostmi (propojení 
poboček a externích skladů) a výjimkou nejsou ani 
výrobní společnosti.

GDPR a vyšší bezpečnost dat – 
PREMIER Outsourcing

Nejen v  souvislosti s novou legislativou o ochra-
ně osobních údajů GDPR se nabízí tato služba jako 
výkonný nástroj, jak zvýšit bezpečnost a ochranu 
vašich dat proti zneužití neoprávněnými osobami. 
Volbou služby PREMIER system Outsourcing využí-
váte všech technologických nástrojů terminálové-
ho režimu, které nabízí vysokou míru bezpečnosti 
dat.

Jak jsou data zabezpečena?
Naše společnost investuje nemalé finanční náklady
na udržování výkonu a bezpečnosti našich serverů, 
aby splňovaly nejpřísnější kritéria pro bezpečnost 
dat našich klientů.

• Servery jsou chráněny špičkovým HW Firewallem, 
který rozpozná i podezřelé operace na místní 
síti.

• Uživatelé, s tzv. terminálovým připojením, mají 
oprávnění k přístupu pouze do svých dat.

• Možnost nastavení i vlastního oprávnění pro své 
klienty nebo např. brigádníky, kteří nemusí mít 
práva do všech adresářů na serveru.

• U SQL verzí jsou data umístěna zcela mimo 
server.

• Výrazně vyšší zabezpečené šifrované spojení 
  se serverem.
• Data nejsou na lokálním serveru, kde je 
  nebezpečí odcizení.
• Automatické zálohování a aktualizace 
  programu.
• Na serverech PO (PREMIER Outsourcing) 
  je mnohem výkonnější hardware.
• Možnost používat k připojení k serveru SSL VPN 

(aplikace na klientském PC, která vytvoří 
  šifrované spojení mezi PC a naším serverem).

 Další důvody pro zřízení PREMIER 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.

ZVYŠTE BEZPEČNOST VAŠICH DAT!
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• 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.

• Náš zákazník nenese sám riziko, ale sdílí ho 
  s naší společností, protože poskytujeme 
  outsourcing i dalším zákazníkům, máme větší 
  a širší základnu zdrojů pro outsourcing 
  (např. IT techniků).
• Možnost připojení prostřednictvím mobilních 

zařízení (iPad, iPhone, Android, …) nebo 
  z jiných OS než je MS Windows.

Outsourcing rozhodně není módní záležitostí. V na-
šich poměrech se zákazník k outsourcingu staví velmi 
opatrně, protože po letech, kdy jsme všechno museli 
umět a dělat si vlastními silami, se velmi obtížně roz-
hodujeme předat své kompetence jiné firmě a být na
ní v této oblasti více či méně závislí. Nicméně je to 
celosvětový trend a požadovaná kvalita práce, potřeb-
ná redukce nákladů a nutnost orientace na předmět 
podnikání, si to vynutí.
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PREMIER SYSTEM ENTERPRISE

Uplynulo již mnoho let, kdy jsme po náročném 
vývoji a testování instalovali u prvního zákazníka 
PREMIER system ENTERPRISE v technologii SQL 
SERVER. Za tu dobu si našla cestu již k více než 150 
společnostem. Především pro větší firmy s větším
počtem uživatelů a objemem dat, má své nezastu-
pitelné místo, ať už z hlediska stability, neomeze-
nosti dat a vyšší rychlosti. Je to rovněž alternativa 
pro stávající společnosti, které ve standardní verzi 
naplnili maximální limit velikosti databází. 

Bezpečnost u SQL dat a GDPR

Další možností, jak zvýšit bezpečnost vašich dat, 
nejen proti úniku osobních údajů, je bezesporu 
přechod na technologicky vyspělejší verzi PREMIER 
system Enterprise, která využívá technologii SQL 
databáze. PREMIER system Enterprise představuje 
technologickou vyspělost našich produktů. I v pří-
padě této verze ovšem hraje vysokou roli bezpeč-
nost. Oproti standardní verzi PREMIER je úroveň 
bezpečnosti na neporovnatelně vyšší úrovni. 

Důvody pro přechod na 
PREMIER system ENTERPRISE:

• Bezpečnost - vysoká míra zabezpečení dat, 
která již nemusí být sdílená po síti. K adresáři 
s SQL daty již nemá přístup žádný uživatel, jen 
administrátor SQL serveru. Je tak zabezpečeno 
uložení dat proti zkopírování a zneužití. SQL 
databáze mají mnohem vyšší stabilitu při 

  náhlém výpadku serveru. 
• Stabilita - vyšší stabilita programu i při velkém 

objemu dat a velkém počtu uživatelů v síti. Není 
již potřeba provádět údržbu jako např. „Doktor 
databází“, reindexace dat a další, protože toto 
se již děje přímo na SQL serveru. Nebylo 

  zaznamenáno jediné narušení dat.     
• Rychlost - podstatné zrychlení zpracování 
  veškerých výkazů a náročných operací 
  (kontrolní propočet, inventury, analýzy, 
  statistiky), mnohem menší zátěž pro místní síť. 
  Výkonnější databázový stroj, zpracování SQL 

dotazů a přímá komunikace v T-SQL. Výpočetní 
operace se již neprovádějí na PC stanici 

  uživatele, ale přímo na SQL serveru.

• Žádné omezení kapacity dat - velikost databáze 
může obsahovat až 16 TB, čímž prakticky nikdy 
nedojde k budoucímu omezení a nutnosti 
odpojovat data. Limit není ani v počtu 

  uživatelů.
• Propojení na další SW třetích stran - MS SQL je 

variabilní databáze a je možné tak používat 
  i další aplikace, které budou čerpat z databází 

IS PREMIER, či naopak. Napojení na eshop nebo 
různé externí databázové aplikace je možné 
pomocí našich programátorů vytvářet 

  automatické převodové či importní aplikace. 
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DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM 

V polovině roku 2016 jsme uvedli na trh nový mo-
dul „Docházka“ integrovaný přímo do modulu 
mezd, který si postupným vývojem v praxi našel  
cestu k více než 50 společnostem, což je pro nás mi-
mořádný úspěch a toto číslo dynamicky stoupá. Ve 
spojení s profesionálním modulem „Mzdy a perso-
nalistika“ zaujaly naše systémy silnou pozici vedle 
specializovaných výrobců softwarů pro mzdovou 
problematiku. 

Také tomuto modulu jsme se věnovali v nové ver-
zi X6.2 a nabízíme vám několik novinek. Připravili 
jsme i některé praktické otázky a odpovědi, kte-
ré vám mohou lépe přiblížit některé vlastnosti               
a funkce modulu „Docházka“.

NOVINKY V DOCHÁZCE

Obecné
• Možnost započítávat přesčas až po odpracování 

definovaných minut.

Převod do mezd
• Sledování přesčasů a náhradního volna (ZM58x).

Statistiky/Přehledy
• Doplněný přehled přerušení podle období.
• Doplněný rozpis zpracované docházky.

Měsíční přehled
• Doplněné „Doplňující údaje“ a „Denní přehled“.
• Doplněná úprava dat z docházkového 
  terminálu.
• Doplněné sloupce terminál příchod, odchod.

OTÁZKY Z PRAXE

Stačí na dvě firmy jeden docházkový terminál?
• Ano, jeden docházkový terminál na více 
  účetních jednotek nebo více docházkových 
  terminálů pro jednu účetní jednotku. 
• Je dokonce možné, aby i několik firem
  spravovaných v rámci jedné instalace 
  IS PREMIER (účetní jednotky) fungovalo 
  s jedním docházkovým terminálem.

Terminál bychom chtěli na otisky prstů (případně 
kombinace otisk + karta, čip)?
• Ano, možné jsou všechny kombinace. 

Montáž terminálu - kdo montuje?
• Klienti si terminály na zeď montují sami, je to 

jednoduché (tedy pro aspoň trochu zručného 
človíčka), snažíme se firmám šetřit peníze

  a nám čas.
• Terminál už je z výroby nastaven na parametry 

konkrétní firmy.
• Instalace a propojení s IS PREMIER děláme my 

vzdáleným připojením.
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Umístění terminálu - v jakém dosahu z hlediska 
sítě ve firmě?
• Do 100 metrů, jde o klasické síťové zařízení.
• Pro delší vzdálenost je nutno do LAN dát aktivní 

prvek, kterým prodloužíte signál, ale všechny IT 
firmy tohle ovládají (tedy měly by).

• Docházkové terminály můžou být umístněny 
  i v jiné lokalitě, provozovně - propojení 
  funguje přes internet.

Dají se provádět úpravy docházek v rámci docház-
kového systému?
• Ano, požadované úpravy provede pověřená 

osoba.

Umí terminál otvírat dveře prostřednictvím elek-
trického zámku?
• Umí, každý terminál má v sobě zabudované 

relé, které tohle umožňuje.
• Je možnost nainstalovat:
  - Vstupní terminál (bez displeje), otevře dveře 

při vstupu.
  - Výstupní terminál (s displejem), otevře dveře 

při odchodu.
  - Nemusíte mít kliku na dveřích, každý kdo chce 

vejít nebo odejít, musí mít čip, kartu nebo 
  použít otisk prstu.
  - Je možnost také namontovat turnikety.

Je možné zpracovávat docházku zaměstnanců dle 
nastavených středisek?
• Ano, je to možné.
• Zarovnávat čas podle středisek.
• Dokonce existuje možnost zpracovávat 
  docházku podle nastavených skupin přímo 
  v docházce.

Je možné docházkový systém IS PREMIER propojit 
s nějakým přístupovým systémem?
• Ano, jde o systém zn. ID-KARTA.
  
  Přístupový systém primárně slouží k řízení vstupu 

oprávněných osob do objektu či místností, 
  k zabezpečení majetku, osob a ochraně informací. 

Globálně systém nahrazuje klasické klíče 
  a mechanické prvky za elektronické identifikátory

(klíčenky, čipové karty) včetně správy 
  v programovém rozhraní. Nejmodernějším 
  způsobem identifikace je možnost
  využití biometrie.

Je možné docházkový systém IS PREMIER propojit 
se stravovacím systémem? 
• Ano je, jde taktéž o systém zn. ID-KARTA.
  
  Stravovací systém slouží k evidenci objednávek jídel 

přes webové prostředí a výdeji jídel prostřednictvím 
výdajových terminálů. Modul Stravování umožňuje 
strávníkům objednávání jídla do uzávěrky 

  objednávek, kterou lze nastavit. Do uzávěrky 
  objednávek je možné objednávky libovolně měnit 

nebo stornovat. Po uzávěrce objednávek už nelze 
realizovat standardní objednávky, ani objednávky 
rušit. Je ale možné objednávku vložit do burzy. 

  Objednávka vložená do burzy je k dispozici ostatním 
strávníkům, kteří si nestihli jídlo objednat do 

  uzávěrky objednávek.


