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Co můžete najít 
v nové verzi?

• Zcela nová práce s dokumenty

• Připojte vaše e-maily k obchodnímu 

 partnerovi, k zakázce, k dokladu

• Snadno a jednoduše – metodou drag an drop

• Elektronické neschopenky

• Podpora účetním firmám – novinky výběru

 účetních jednotek

  A mnoho dalšího...

Co připravujeme?
Nová webová aplikace AIR X. 

Již brzy!
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Úvodní slovo 
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opět vás velmi rádi vítáme u stránek 
magazínu Journal 25, který vás informuje        
o aktuálním dění v naší společnosti a jehož 
prostřednictvím bychom vám rádi předsta-
vili novou verzi PREMIER X7, kterou vám 
nabízíme jako součást „UPGRADE 2020“.

Naším primárním cílem je učinit vaši prá-
ci s programem PREMIER snadnější s dů-
razem na větší funkční komfort a rychlejší 
dostupnost informací. A právě tyto atribu-
ty akcentuje nová verze X7 napříč všemi 
moduly.

Novinky
Nová číselná řada X7 již předznamenává 

především výrazné změny v grafické po-
době programu, které jsou patrné již na 
úvodní obrazovce. Inovativní design nové 
sady ovládacích tlačítek a dalších prvků je 
v našem konzervativním přístupu ke gra-
fice programu radikální změnou, která se
promítá napříč všemi moduly. Věříme, že 
se vám modernější design bude líbit a že si 
na něj rychle zvyknete. Vyvinuli jsme ma-
ximální úsilí, aby změny nebyly na úkor ce-
něné přehlednosti.

Jsme přesvědčeni, že největší zájem vzbu-
dí zásadní modernizace práce s dokumenty 
a nová jedinečná možnost připojit si e-mail 
nebo dokument (drag an drop) do vazeb 
k vybranému dokladu, kartě partnera ad. 
položkám. To vše doplněno zbrusu novým 
strukturovaným přehledem dokumentů 
nad systémem a nové obrazovky pro vaz-

systém byl vaším věrným rádcem i pomoc-
níkem.

Co připravujeme?
Současný svět informačních technologií 

klade důraz na dostupnost z jakéhokoliv 
zařízení, proto naší prioritou je vývoj vlast-
ní webové aplikace, která bude spolupra-
covat s program PREMIER. Takovou aplikaci 
pod názvem PREMIER AIR X právě vyvíjíme 
a rádi bychom vám první verzi představili 
na konci prvního kvartálu roku 2020. Tato 
aplikace je náhradou původní PREMIER 
AIR, jejíž vývoj jsme museli z technologic-
kých důvodů ukončit.

Boleslav Buzek 
ředitel společnosti

efektivnější a rychlejší způsob komunikace 
s uživateli. Věnujte, prosím, pozornost kapi-
tole „Nová elektronická registrace kódu“.

Je toho dost, co vám můžeme představit 
a nabídnout. Novinky můžete nalézt v dal-
ších modulech, jako jsou elektronické ne-
schopenky, nové možnosti E-agenta atd. 
Věnovali jsme maximální úsilí, abychom 
uspokojili většinu požadavků a námětů, 
které nám předáváte. Věříme, že ti, kteří 
nenašli svůj námět zapracovaný do systé-
mu, jej najdou v nejbližší době.

I přes významný počet novinek a nástrojů 
pro legislativu je přechod na verzi X7 snad-
ný, zachovává všechny uživatelské zvyklos-
ti a nastavení. Určitě rychle oceníte přívě-
tivost, přehlednost a širší funkční rozsah 
nové verze. Pevně věříme, že si novou verzi 
oblíbíte a přivítáte inovace, které vznikly 
na základě vašich podnětů, s cílem zvýšení 
produktivity a zjednodušení práce.

Touto cestou si vás tak dovolujeme upo-
zornit na akci „UPGRADE 2020“, díky které 
získáte všechny důležité aktualizace po celý 
rok za výhodných podmínek. Pravidelným 
nákupem produktů „UPGRADE 2019“ zís-
káte rovněž nárok na věrnostní slevy, které 
mohou dosáhnout až 42 %.

Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, aby se 
vám celý rok 2020 v podnikání dařilo a náš 

by. Tyto funkce vám umožní integrovat 
přehledně maximum informací do našeho 
informačního systému.

Překvapení čeká především účetní spo-
lečnosti, které mají významné místo v na-
šem portfoliu, v podobě modernizace vý-
běru účetní jednotky, kde jsou k dispozici 
nové informace, např. o zamknuté periodě 
a statistiky. Výrazné usnadnění účetní prá-
ce nabídne komfortní dodatečné párování 
plateb v homebankingu nebo automatická 
tvorba interních dokladů u nákladů příš-
tích období po měsících.

PREMIER Enterprise a API
V letošním roce jsme zaznamenali mimo-

řádný nárůst zájmu klientů o verzi PREMIER 
Enterprise a především o modul API, který 
jsme uvedli na trh na počátku letošního 
roku. Stále více klientů správně vnímá, že 
budoucnost má verze Enterprise (SQL), kde 
nově nabízíme uživatelsky automatický 
převod dat z verze PREMIER Smart – více 
o výhodách zde. Spojení verze PREMIER 
Enterprise s modulem API otevírá široké 
uplatnění pro komfortní spojení s jinými 
systémy, jejichž příklady z praxe uvádíme  
v příslušné kapitole.

Elektronická registrace licence
Registrace licence od verze X7 bude s vý-

jimkou prvního vložení registračního kódu 
již elektronickou cestou. Součástí této ces-
ty je také registrace kontaktních údajů  pro 

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU  
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https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+Enterprise?preview=/1441922/57933859/Enterprise_2019.pdf
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Upgrade 2020 

REGISTRAČNÍ KÓDY

Každý klient obdrží s novou verzí časově 
omezený registrační kód, pomocí kterého 
provede registraci nové verze. Po zaplace-
ní faktury za upgrade obdrží klient další 
registrační kód k přeregistraci svého systé-
mu. 

UPGRADE 2020 − VŠE O NABÍDCE

CO NABÍZÍ BALÍČEK PODPORY −
UPGRADE 2020?

Uživatelé získávají přístup ke stažení nové 
verze PREMIER system X7, která nabízí tech-
nické a legislativní změny pro rok 2020.

Akce „UPGRADE 2020“ nabízí možnost 
stáhnout si novou verzi, která zahrnuje 
technické a legislativní změny platné k pří-
slušnému období. Klient pořízením upgra-
de 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 hotline a email 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.

upgrade přímo stanoven v licenční smlou-
vě jako povinnost.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Společně s novou verzí obdrží klienti zá-
lohovou fakturu, smluvní partneři obdrží 
finální fakturu se splatností 14 dnů. Ihned
po zaplacení zálohové faktury bude všem 
klientům zaslána finální faktura – daňový
doklad.

CENOVÉ PODMÍNKY 
„UPGRADE 2020“ 

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

V případě nezaplacení, nevyužití nabídky 
upgrade, ztrácí nabyvatel nárok na veške-
ré získané věrnostní slevy! 

Výše uvedené ustanovení se netýká smluv-
ních partnerů, u kterých je pravidelný      

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 %

www.premier.cz
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INSTALACE VERZE X7

však přímo na serveru. Ukončete práci v sys-
tému. Máte-li síťovou aplikaci, přesvědčte 
se v modulu „Interní sdělení“, že není nikdo 
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 zob-
razí nová nabídka „UPGRADE na verzi X7“.

INSTALACE POMOCÍ INSTALAČNÍHO 
SOUBORU Z WWW.PREMIER.CZ

Pokud spustíte instalaci „Setup.exe“ na 
počítači nebo serveru, kde byla instalo-
vána předchozí verze programu (od ver-
ze X3), instalátor automaticky rozpozná, 
že na tomto počítači se PREMIER nachází,             
a nabídne vám tak jednodušší variantu in-
stalace nové verze.

Instalace nové verze probíhá prostřednic-
tvím nové nabídky „UPGRADE na verzi X7“. 

Pokud se vám tato nabídka nezobrazuje, je 
nutné nejdříve provést standardní aktuali-
zaci PREMIER update! (nachází se ve stej-
ném menu). Po této aktualizaci již bude 
nabídka UPGRADE na verzi X7 dostupná. 
(Aktualizace PREMIER update nyní probíhá 
zcela automaticky, pouhým kliknutím na 

INSTALACE Z HLAVNÍHO MENU

Klikněte na nabídku „UPGRADE na verzi 
X7“ a potvrďte následující nabídku „Aktua-
lizace“. Vše již proběhne zcela automaticky. 
Ještě před nabídkou se objeví upozornění, 
že se již jedná o novou verzi, tedy bude       
potřeba nový registrační kód, který můžete 
nalézt v dodávce „UPGRADE 2020“.
Máte-li síťovou aplikaci, instalaci lze          
provést z kterékoliv stanice. Doporučuje se 

funkci Aktualizace, bez nutnosti potvrzo-
vání dalších kroků.)

www.premier.cz
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Při tomto výběru a potvrzení se již spustí 
instalace nové verze X7 a vše se automatic-
ky aktualizuje.

Pokud se během roku měnil server či po-
čítač, na kterém byla starší verze instalo-
vána, instalaci je možné také spustit pro-
střednictvím staženého „Setup.exe“, je jen 
nutné zadat cestu, kde se bude program 
instalovat. Zadáme tedy adresář, kde je 
PREMIER system aktuálně uložen.



7

www.premier.cz

Journal 25

Nová elektronická registrace kódu

NOVÁ ELEKTRONICKÁ REGISTRACE KÓDU

5. Úspěšná registrace verze X7
Systém byl korektně zaregistrován časo-
vě omezeným kódem.
Po zaplacení faktury obdržíte (e-mailem 
přip. info zprávou) neomezený registrač-
ní kód, kterým se jednoduše přeregistru-
je program. Pracujeme také na možnosti 
zcela automatické registrace.

V případě potíží je k dispozici podpora na 
adrese podpora@premier.cz.

Pro vaše pohodlí a také s ohledem na ne-
méně důležité ekologické hledisko, se 
bude registrace licence od verze X7 rea-
lizovat pouze elektronickou cestou, s vý-
jimkou prvního zadání registračního kódu 
pro verzi X7, který vám byl zaslán poštou 
společně s fakturou.

Součástí registrace licence je nyní povin-
né vyplnění kontaktních údajů a ověření 
e-mailu pomocí ověřovacího kódu, který 
je odeslán na e-mail pro komunikaci.

Pro registraci licenčního kódu budou od 
verze X7 k dispozici dva způsoby:

• Ručním zadáním registračního   
 kódu, který může být zaslán na   
 zaregistrovanou e-mailovou adresu.
• Plně automatickým způsobem,   
 internetovým spojením s naším   
 licenčním serverem.

PRVNÍ REGISTRACE VERZE X7

Proběhne pomocí vytištěného licenčního 
kódu (časově omezený), který byl každé-
mu klientovi zaslán poštou.

Postup registrace časově omezeným kódem

1. Standardní stažení upgrade nové verze  
 dle postupu v předchozí kapitole

Po instalaci vás program automaticky 

3. Odeslání ověřovacího emailu 
Na e-mail pro komunikaci vám bude 
odeslán 6místný ověřovací kód, který 
vložíte do příslušného pole.

4. Odeslat a ověřit 
Po vložení ověřovacího kódů zvolte tla-
čítko ověřit. Program přepne zpátky na 
registraci programu, kde zadáte licenční 
kód a zvolíte potvrdit.

navede na standardní registraci licenční-
ho kódu. Údaje o registrované firmě a IČ
budou vyplněny z předvoleb, případně 
je opište z vytištěného licenčního kódu.  
Pak pokračujte volbou pro vyplnění kon-
taktních údajů.

2. Vyplnění kontaktních údajů
Všechny údaje jsou povinné s výjimkou 
kontaktní osoby. Vyplnění kontaktů je 
podmínkou pro úspěšnou registraci.
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NOVÉ GRAFICKÉ PRVKY VERZE X7

Nejen podle nové číselné řady X7 poznáte 
novou verzi. Již na první pohled jsou zna-
telné razantní změny v grafice programu.

• Nová přesná vektorová grafika.
• Podpora Ultra HD rozlišení.
• Nová ovládací tlačítka pro pořizování  
 dokladů.
• Nové ikony horní lišty.
• Komplexní změna osobní složky.
• Další ovládací prvky v celém programu.
• Nově se horní lišta i osobní složka   
 přizpůsobuje lupě obrazovky.

Jsme si vědomi, že naši uživatelé jsou kon-
zervativní a zvyklí od počátku na stálý de-
sign. Ale i náš software musí držet krok       
v souladu s moderním designem a my vě-
říme, že se vám bude nová grafika líbit          
a brzy si na ni zvyknete.

NOVINKY VERZE X7
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NOVÉ GRAFICKÉ PRVKY VERZE X7
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NOVÁ PRÁCE S DOKUMENTY 
A E-MAILY

Okno vazeb bylo rozděleno na dvě části.    
V dolní části přibylo nové okno, kde jde vi-
dět exportované dokumenty a externí vaz-
by. V pravé části obrazovky je k dispozici 
náhled na vybraný dokument s možností 
další práce s ním. Volbou „Zobrazit expor-
ty a přílohy přidružených dokladů“ se zob-
razí doklady/přílohy celého obchodního 
případu.

PREMIER umožňuje připojit emaily vybra-
ných databází:

• E-maily z Outlooku se připojují   
 jednoduchou metodou „drag an drop“  
 (tj. táhni a pusť).
• Vložení e-mailu pomocí CTRL+C 
 a CTRL+V.
• Připojit lze najednou i více označených  
 e-mailů. 
• K dispozici je okamžitý náhled na e-mail.
• Interaktivně se dá přepnout do   
 samotného e-mailu v Outlooku.
• Otevřít můžete i přílohu e-mailu.
• Tisk e-mailu přímo z PREMIERA.

www.premier.cz

Journal 25

Novinky verze X7
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• Otevření dokumentů přímo.
• Možnost uložit dokument 
 i do centrálního úložiště.
• Tisk dokumentů.

Podrobně popsáno v manuálu.

Stejným způsobem se dají v PREMIERU při-
pojovat dokumenty. 

• Připojení metodou „drag an drop“.
• Vložení souboru pomocí CTRL+C 
 a CTRL+V.
• Prohlížení dokumentů.

www.premier.cz

Journal 25

Novinky verze X7
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Správce dokumentů

„Správce dokumentů“ je moderní nástroj 
(v horní liště programu) pro snadnou prá-
ci s dokumenty napříč moduly. Respektu-

řad. „Správce dokumentů“ slouží k náhle-
du na dokumenty, snadnému dohledání, 
otevření a tisku dokumentů, přesunu sou-
borů ad. Dokumenty jsou zde při exportu 
automaticky ukládány.

je přístupová práva. Z jednoho místa tak 
máte k dipozici veškeré potřebné firemní
dokumenty, které  jsou zde pro přehled-
nost a snadnou orientaci stromově rozdě-
leny dle modulů a dále dle dokladových 
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• Pod volbou „Statistika, hromadné   
 funkce“ budou k dispozici statistické  
 funkce pro účetní firmy ohledně   
 počtu záznamů. 
 Dle tohoto přehledu mohou účetní   
 fakturovat, ale i sledovat produktivitu  
 jednotlivých uživatelů.
• V seznamu účetních jednotek lze nyní  
 ihned nastavovat lupu. 
• Kliknutím na sloupec je možné řazení  
 seznamu firem nastavit natrvalo.

MODERNIZACE PRÁCE 
NAD ÚČETNÍMI JEDNOTKAMI

• V seznamu firem přibyly sloupce   
 „Zámek do“ a „Zámek mzdy“ jde   
 tedy ihned vidět zamčené periody   
 jednotlivých firem.
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a exportech dokumentů“. V přehledu se  
zaznamenávají všechny ten den vytvoře-
né, exportované a připojené záznamy od 
daného uživatele.

Sledovat lze ovšem doklady i všech ostat-
ních uživatelů s ohledem na přístupová 
práva. Přehled je interaktivní, tzn. kliknu-
tím lze přeskočit na doklad příp. dokument 
přímo otevřít.

PŘEHLED DENNÍ ČINNOSTI, 
AVÍZA PRO TVORBU DOKLADŮ 
(NOVÉ DOKLADY, EXPORTY…)

Na úvodní obrazovce přibyly upozornění 
pro uživatele a avíza pro tvorbu dokladů. 
PREMIER nově upozorňuje na:

• navrhuje chybějící podání v modulu   
 mzdy. 

Do budoucna se počítá i s dalšími informa-
cemi.

Přehled o dokladech

V úvodní obrazovce je nově uživatelům        
k dispozici i „Přehled o nových dokladech 

• přijaté zálohy »�návrh na předplatby,
• nové partnery v insolvenci,
• zaplacené objednávky » avízo k jejich  
 realizaci,
• navrhuje vytvoření upomínek, popř.  
 informuje o automaticky odeslaných  
 upomínkách,
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a bude umožňovat realizaci elektronické 
komunikace mezi ČSSZ a zaměstnavate-
lem. Za použití kanálu VREP bude možno 
provést stažení dočasných pracovních ne-
schopností (dále DPN) zaměstnanců za uži-
vatelem stanovené období. Tyto DPN bu-
dou zobrazeny v Přehledu hlášení o DPN. 

Při použití datových schránek bude možno 
do PREMIERA načíst stažený .xml soubor       
s údaji o DPN.

V uvedeném přehledu bude možno dále     
s DPN pracovat − třídit nebo filtrovat pod-
le různých kritérií. Elektronická komunika-
ce a stažení údajů o dočasných pracovních 
neschopnostech zaměstnanců dále nabí-
zí další možnosti pro modernizaci práce 
v oblasti zpracování DPN. Doposud se při 
zpracování mezd v PREMIERU všechny ope-
race týkající se DPN prováděly ve výkazech 
práce jednotlivých zaměstnanců. Nyní se 
tyto operace mohou zpracovávat přímo                        
v přehledu hlášení o DPN, kde bude možno  

VOLBA OBDOBÍ

Modernizovala se i volba období. Výběr 
období je nyní možný jedním kliknutím 
bez nutnosti psaní data. K dispozici je vý-
běr fiskálního roku, výběr jednoho měsíce,
výběr od začátku období k danému měsíci 
(tlačítko vedle měsíce), výběr kvartálu.

ELEKTRONICKÉ NESCHOPENKY

Elektronické neschopenky mají přinést od 
1. ledna 2020 zjednodušení předávání in-
formací mezi nemocnými, lékaři, Českou 
správou sociálního zabezpečení a zaměst-
navateli. Mění se postup vystavení roz-
hodnutí o dočasné pracovní neschopnosti          
a také způsob, jakým se zaměstnavatel do-
zví o dočasné pracovní neschopnosti svého 
zaměstnance.

PREMIER je připraven na spuštění elek-
tronických neschopenek od 1. ledna 2020 
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vytvářet a odesílat pří-
lohy k žádosti o dávku 
k DPN a zároveň i po-
hodlně sledovat, ke 
které DPN již byla pří-
loha odeslána. Taktéž 
bude možno vytvářet 
a elektronicky odesí-
lat Hlášení o ukonče-
ní DPN. PREMIER tedy      
v rámci této změny po-
skytne uživatelům po-
hodlnou práci  s DPN 
všech zaměstnanců  
na jednom místě.  Veš-
keré takto stažené,  
v Přehledu hlášení    
o DPN uvedené a pří-
padně doplněné úda-
je o DPN se při za-
hájení měsíce (příp. 
zahájení zaměstnan-
ce) automaticky na-
čtou do výkazů prá-

informace automaticky nabídnou v Příloze     
k žádosti o dávku a také se správně načtou 
do výkazu práce − tj. začátek DPN se pře-
sune na následující den.
Příloha k žádosti o dávku bude obsahovat 
i požadované informace o způsobu vyplá-
cení mzdy (viz obrázek).

Více k dané problematice: 
https://manual.premier.cz:8443/x/AYCEB

ce zaměstnanců − přenese se doba trvání 
DPN a také číslo DPN, přičemž PREMIER au-
tomaticky rozdělí DPN na prvních 14 dnů  
a následné dny, takže se tvorba výkazů 
podstatně zrychlí a zjednoduší.

Příklad:
V Přehledu hlášení o DPN budou uloženy 
informace o tom, zda zaměstnanec pra-
coval v první den DPN − následně se tyto 

https://manual.premier.cz:8443/x/AYCEB
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tahování dokumentů drag an drop nebo 
náhledy na dokumenty atd.

MONITORY S VYSOKÝM 
ROZLIŠENÍM

zontálně, vertikálně, lupa, podpora retiny 
ad. ) se v horní liště nabízí tlačítka pro roz-
půlení obrazovky (pro práci v různých mo-
dulech) nebo PREMIER vlevo, např. při pře-

Stále více uživatelů používá pro práci širo-
koúhlé monitory s vysokým rozlišením. Na 
tuto podporu nezapomíná ani PREMIER. 
Vedle podpory jakýchkoliv rozlišení (hori-
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HROMADNÉ DODATEČNÉ 
VYPÁROVÁNÍ

Nová komfortní  funkce  modulu Homeban-
king nabízí uživateli možnost dodatečně 
vypárovat neidentifikovatelné platby již
pořízeného bankovního výpisu, a to opa-
kovaně. 

Funkce umožňuje nyní snadné párování      
i zpětně, na rozdíl od dosavadního jedno-
rázového natažení bankovního výpisu, což 
představuje značnou úsporu času účetního 
oddělení.

Novou funkci „Hromadně dopárovat (395)“ 
najdete v horní liště přímo u bankovního 
účtu.
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DALŠÍ NOVINKY 

Obecné

Změna účetní jednotky
Z hlavní obrazovky lze snadno změnit ak-
tuální účetní jednotku, případně ji otevřít 
v další záložce. 

Informační zprávy
Informační zprávy se nyní zobrazují pod-
barveně, a to dle důležitosti, bílé podbar-
vení - normální nebo nízká priorita, oranžo-
vé podbarvení - vysoká priorita a červené 
podbarvení - nejvyšší priorita. 

Účetnictví

Zvýraznění zápisu na účet 395
V PREMIERU je možné zapnout vizuální 
označení položky v deníku s provizorním 
účtem 395. Zápis s účtem pak bude zvýraz-
něn červenou barvou. 
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Obratová předvaha
Po spuštění „Obratové předvahy“ je nyní 
uživatelům k dispozici možnost zobrazit 
buď všechny účty, účty s obratem nebo 
účty s obratem nebo zůstatkem. 

Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát
Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát je nyní mož-
né v dialogu tisku nechat označit jako 
„Předběžné“ pro potřeby odevzdávání vý-
kazů v průběhu roku. Informační poznám-
ka „Předběžný výkaz“ se pak objeví v hla-
vičce výkazů.

Controlling
V přehledu „Výsledovka po letech“ je 
možné nově zvolit: „Všechny roky sledo-
vat pouze ke dni“, což umožňuje meziroční 
srovnávání. Grafické znázornění v přehledu
se mění dle nastaveného řádku v přehledu. 
Každé pole s hodnotou je interaktivní, po 
dvojkliku myší se lze vnořit do detailů. 
Modernizovány byly také ostatní výsle-
dovky, kde přibyla možnost mezisoučtů za 
syntetické účty včetně vnořování do detai-
lů hlavní knihy.

www.premier.cz
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Účet záloh
V Adresáři partnerů - Individuální - Odbě-
ratel resp. Dodavatel - lze nastavit nejčas-
těji používaný účet záloh. Ten se pak au-
tomaticky vyplňuje při tvorbě  zálohových 
listů.

vání dokladů. Snadno pak lze vyfiltrovat
a hromadně například rozeslat e-mailem 
doklady vybraným partnerům.

předávání jednotlivých typů dokladů. Při 
tisku/exportu takto nastavených dokladů 
vám pak program PREMIER zvýrazní před-
volený způsob předání. Funkci lze využít                      
i u hromadných akcí, jako je hromadné ro-
zeslání nebo hromadný výběr pro tisk, kde 
je rovněž vyznačen taktéž způsob předá-

Odběratelé

Předvolení způsobu předání dokladů 
v adresáři partnerů
Na kartě partnera v adresáři partnerů                     
v záložce „Individuální - Vázané sestavy/
Předání“ lze nově přednastavit způsob 
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Dodavatelé

QR faktura
Přibyla nová možnost zadávání přijatých 
faktur do programu, a to načtením z QR 
faktury. Díky tomu lze snadno, pomocí 
čtečky QR kódů, načíst vybraná data z fak-
tury přijaté. 

Zakázky/Výroba

Výrobní soupisky
Ve výrobních soupiskách (pravá část for-
muláře) přibylo 12 nových textových a 4 
datumové uživatelské údaje (včetně mož-

Evidence

Obrázek v seznamu
V modulech Hmotný majetek, Nehmot-
ný majetek, Drobný HM - neodepisovaný, 
Drobný NM - neodepisovaný a Ostatní ma-
jetek, zásoby, je nově možné přímo v sezna-
mu jednotlivých položek zobrazit obrázky. 
Při procházení seznamů pak lze snadno po-
mocí obrázku majetek identifikovat.

nosti tvořit k těmto údajům číselníky). Po-
jmenování těchto údajů se provádí v glo-
bálních předvolbách. Dále přibylo v této 
části formuláře pole pro delší poznámky. 
Díky tomu lze modul ještě lépe přizpůsobit 
individuálním potřebám.

www.premier.cz
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V zobrazeném přehledu pohybů lze sledo-
vat příjmy, výdeje i zůstatky, zobrazit lze 
také rozčlenění, filtrovat pohyby dle part-
nera nebo sledovat skladovou cenu. Jed-
noduše tak lze pracovat s historií nákupů/
prodejů  (příjmů/výdejů) dané položky.

Sklady

Přijaté objednávky
Pro lepší přehlednost jde nově ke každé-
mu průběhu nadefinovat barvu, kterou se
má objednávka podbarvit, pokud dojde ke 
změně na daný průběh. V seznamu objed-
návek jsou pak jednotlivé objednávky vizu-
álně odlišeny. 

Nadefinovat barvy u průběhů jde také          
u zakázek a CRM. Průběhy se v objednáv-
kách mění ručně, což při práci s větším 
počtem objednávek nebylo efektivní, pro-
to byla doplněna funkce pro hromadnou 
změnu průběhu objednávek, které byly 
vystaveny během požadovaného období. 
Funkce se nachází v horním menu „Objed-
návky - Hromadná změna průběhu objed-
návek, příp. podbarvení“. Stačí zvolit ob-

dobí, následně upřesnit výběr objednávek 
a zvolit novou fázi průběhu.

Objednávky na základě nedostatku zásob
Pro lepší optimalizaci skladových zásob 
prodělal úpravu návrhář nedostatku zá-
sob. Nově umí program navrhnout vysta-
venou objednávku do ideálního množství 
skladových zásob, pokud je pod minimem, 
anebo do ideálního množství bez ohledu 
na další údaje. 

Zobrazení pohybů ve skladových dokla-
dech
Ve skladových dokladech přibylo po zadá-
ní položky nové tlačítko „Pohyby“. Tou-
to volbou lze přímo při zadávání položky 
zobrazit všechny její pohyby, tj. příjemky  
a výdejky za celé (od vzniku) období,         
aktuální rok nebo zvolené období. 
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Daňová evidence 

Pokladna

Pro zrychlení práce bylo modernizováno po-
řizování dokladů v daňové evidenci. Dopo-
sud bylo nutné po stisknutí tlačítka „Nová“ 
nejdříve vybrat, zda se jedná o příjem nebo 
výdaj a následně až zvolit typ zápisu. Nově 
se po stisknutí volby „Nová“ zobrazí nabíd-
ka se všemi typy zápisů (příjmové i výdajo-
vé). Pro výběr zápisu lze použít klávesovou 
zkratku. Obdobně je tomu v podvojném 
účetnictví.

• U datových formátů lze při zasílání   
 respektovat i předdefinované
 pohledy jednotlivých uživatelů.
• Zasílané přehledy lze zakódovat 
 předem navoleným heslem.
• U automatických akcí E-agenta je   
 možné nově nastavit automatické   
 zálohování dat účetní jednotky 
 přímo na PREMIER DISK.

Správce

Nové funkce E-Agenta

• E-Agent umí nově zasílat na e-mail   
 knihu vydaných a přijatých faktur, 
 s možností upřesnit řazení, období,   
 filtry, omezení atd.
• Přehledy lze posílat nejen ve formátu  
 PDF, ale také ve formátu DOC 
 a v datových formátech XLSX a XML.
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• STREDISK: export aktuálního číselníku  
 středisek
• OSNOVA: stažení účetní osnovy
• SAZBY_DPH: přehled v PREMIERU   
 definovaných kódů DPH
• Obecně rozšíření parametrů, seznamů,  
 zápisů z/do přijatých/vydaných faktur 
 i zálohových faktur.
• SEZ_SKL: seznam skladů
• KURS_LIST: kurzovní lístek PREMIER
• FA_ZIN: seznam přijatých zálohových  
 faktur
• FA_ZIN_ADD: zápis přijatých    
 zálohových faktur
• FA_OUT_UHR: úhrady odeslaných faktur
• FA_IN_UHR: úhrady přijatých faktur
• FA_IN_AUDIT: zapíše příznak    
 „Auditováno“ do přijaté faktury

Pro přiblížení, jak vypadá takové volá-
ní programového vstupu a komunikace              
v JSON, kdy chci zobrazit všechny kurzy          
z určitého data:
{
  „command“: {
    „inComm“: „KURS_LIST“,
    „inParam“: {
      „parameters“: {
        „mena“: null,
        „datum“: „2019-11-11“
      }
    }
  }
}

s téměř padesátkou stávajících příkazů ve 
výsledku umí pokrýt široké spektrum po-
ptávaných přístupů k systému PREMIER 
(více o modulu API zde).

Výběr z nových JSON příkazů v aktuální 
verzi API:

• ZAKAZKA: možnost zobrazení přehledu  
 zakázek

PREMIER ENTERPRISE 
S VYUŽITÍM API

Je to především modul API, který ve spoje-
ní s verzí PREMIER Enterprise nabízí široké 
možnosti propojení s externími systémy.

PREMIER API za dobu své existence prošlo 
vývojem, rozšířením jak stávajících příka-
zů, tak i nově přibyly do nabídky například 
tyto nové JSON příkazy, které společně        

PREMIER ENTERPRISE

Velmi nás těší mimořádný zájem klientů  
o naši nejvyšší verzi PREMIER Enterpri-
se. Více než padesát stávajících uživate-
lů PREMIER Smart se rozhodlo v letoš-
ním roce migrovat na PREMIER Enterprise  
a zaznamenali jsme jen pozitivní reference.

Jsme rádi, že stále více klientů správně vní-
má verzi ENTERPRISE jako moderní techno-
logii (SQL), která jim přinese mnoho výhod 
při využívání informačního systému PREMI-
ER (více zde). Důležitou roli hraje bezpro-
blémový a rychlý převod ze stávající verze, 
který lze uskutečnit doslova „přes noc“            
a zcela identické rozhraní programu, které 
minimalizuje náklady migrace.

Verze X7 již nabízí automatický převod da-
tabází z verze Smart na Enterprise.

Jaké jsou hlavní důvody a výhody 
migrace na tuto verzi?

• Nárůst databáze k limitní velikosti 2GB.
• Získat výhody verze PREMIER Enterprise  
 – bezpečnost, rychlost, stabilita 
 (více zde).
• Vývoj některých nových funkcí bude již  
 pouze pro Enterprise.
• Otevřenost této verze k jiný systémům 
 s využitím modulu API pro on-line   
 spojení.

PREMIER ENTERPRISE − API

https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+API
https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+Enterprise?preview=/1441922/57933859/Enterprise_2019.pdf
https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+Enterprise
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cím B2B systémem a mobilními skladovými 
terminály od firmy depoto (www.depo-
to.cz), která nabízí plnohodnotný, chytrý         
a moderní online skladový systém pro        
e-shopy. Řešení s PREMIER API umožňuje 
snížit náklady, automatizovat celý proces   
a zvýšit jeho rychlost.

KOŇAŘÍK závěsová technika a.s.
www.konarik.cz

Pro firmu Koňařík pracující se skladovým
systémem LOKIA WMS, vyvinula firma
GRiT (www.cvv.cz) integraci mezi systé-
mem  Lokia a skladem systému PREMIER. 
Skladový software LOKiA WMS řídí, evidu-
je a vyhodnocuje skladové procesy a přes 
PREMIER API se řeší synchronizace se skla-
dem v systému PREMIER.

A vlastního výstupu, kdy na obrázku                
z PREMIERU výše lze vidět vlastní zdrojová 
data:

{
    „Result“:“OK“,
    „CommandIn“:“KURS_LIST“,
    „Data“:
    [
        {
            „datum“:“2019-11-11“,
            „mena“:“USD“,
            „mnoz“:1,
            „kurs“:23.1030000000,
            „pred“:true
        },
        {
            „datum“:“2019-11-11“,
            „mena“:“EUR“,
            „mnoz“:1,
            „kurs“:25.5100000000,
            „pred“:true
        }
    ]
}

• PROMEN: seznam povolených   
 proměnných z PREMIERU
• DOCUMENT: načtení exportovaných   
 dokumentů v PREMIERU

PELA cz
www.pelacz.cz

Nabízí široký sortiment obkladů, dlažeb 
a koupelnového vybavení od mnoha ově-
řených domácích a zahraničních výrobců. 
Nabídka zahrnuje kompletní dodávky ma-
teriálu TZB pro rodinné domy a rezidenční 
stavby. Ve skladech mají uskladněny všech-
ny typy a druhy rozvodů pitné a topné 
vody, odpadní systém a materiál pro roz-
vody plynu.

Ve spolupráce s firmou Codeware (www.
codeware.cz) řeší přes PREMIER API skla-
dové procesy, příjemky, výdejky. Napojení             
a komunikaci s přenosnými terminály  
s operačním systémem embeded. Kdy na-
příklad skladník sejme EAN, terminál na-
hlásí, že ho nezná a nabídne přiřazení ke 
zvolenému zboží.

HATEX
www.hatexcz.cz

Ve spolupráci s firmou Klaudis s.r.o (www.
klaudis.cz) vyvíjí propojení s nově vznikají-

PŘÍKLADY NASAZENÍ API

ThisOne
www.thisapp.cz

Firma ThisOne je certifikovaným partne-
rem společnosti ROSSUM. Vlastní řešení, 
které nazvali This App a je první integrací 
aplikace Rossum se systémem PREMIER. To 
znamená, že končí doba přepisování fak-
tur do účetního systému PREMIER a spolu  
s ThisOne můžete začít doklady vyčítat. 

Hlavním cílem je ušetřit pomocí správně 
nastavených procesů čas, který pak mů-
žete naplno věnovat podnikání. Využívají 
ty nejmodernější postupy při zpracování, 
jeden z nich je automatické vyčítaní dat           
z účetních dokladů. Díky tomu eliminuje-
me chyby z přepisování a šetříme čas, který 
pak věnujeme vám. Přes PREMIER API pak 
řeší samotné zapisování faktur do účetnic-
tví přes automatické vytěžování faktur.
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EQUISERVIS
www.equiservis.cz

Firma Webmedia (www.web-media.cz) na-
bízí svým zákazníkům e-shopy a systémy na 
míru. Mezi nabízená řešení patří i PREMIER 
API, které je nasazeno u firmy Equiservis               
a vlastní integrace řeší například objednáv-
ky, výdejky, dárkové poukazy a další.

Do budoucna se připravuje další rozšíření 
možností API tak, aby pokrylo nejčastě-
ji využívané funkce a požadavky zákaz-
níků. O toto řešení mají zákazníci zájem                              
a v současnosti probíhá komunikace s ně-
kolika dalšími firmami zajišťujícími vývoj
nebo přímo se zákazníky o možnostech 
propojení k systému PREMIER. Řada řeše-
ní je již připravena k nasazení do ostrého 
provozu.

BLUM - Průmyslová elektronika s.r.o.
www.blum-czech.com

Společnost eHelper (www.zdravsocsluz.
com) nabízí systém prevence a péče pro 
seniory a osoby s handicapem. eHelper je 
unikátní systém určený k zajištění prevence 
a následného řešení nenadálých životních 
situací pomocí nejmodernějších techno-
logií a sám automaticky upozorní a zašle 
zprávu blízké osobě, která může kontakto-
vat tísňovou linku 112. V případě vaší ne-
přítomnosti systém slouží také k ochraně 
majetku s možností kontaktování tísňové 
linky 112. Zařízení se užíváním autonom-
ně přizpůsobuje návykům. Systém je vyví-
jen společností Zdravotní a sociální služby, 
s.r.o. v součinnosti s experty v oboru.

Jako obchodní partneři společnosti BLUM 
- Průmyslová elektronika s.r.o., která je vý-
robním závodem a využívá systém PREMI-
ER, řeší přes PREMIER API integraci se skla-
dovým systémem a zadávání produktů do 
výroby.
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PREMIER vytěžuje faktury s ROSSUM

• On-line zaškolení.
• Podrobný manuál v PDF a ve formě   
 videa.
• Hot-line podpora po celou dobu   
 využívání služby.
• Možnost procesní konzultace.

PREMIER nabízí automatizované spojení         
s nástrojem ROSSUM App pro automatické 
vytěžování faktur. 

ROSSUM App je nástroj, který za pomoci 
umělé inteligence vyčítá údaje z faktur, 
bez šablon a nastavování, a přispívá tak vý-
znamně k digitalizaci účetnictví. Spolehlivě 
ušetří přepisování faktur a účtenek všem 
účetním.

• Rychlejší než ruční zadávání faktur 
 a účtenek.     
• Vyčítání faktury bez nastavování 
 (hned od první faktury).
• Snižování nákladů, rychlejší platby,   
 účetní reporting.
• Mobilní aplikace pro snadnější zasílání  
 faktur či účtenek.

Výhody This App

• Řešení je navrženo přímo na PREMIER  
 Enterprise, díky kterému vše běží 
 on-line bez jakékoliv časové prodlevy.
• Aplikace nemá žádné technické   
 požadavky nad rámec běžného   
 využívání PREMIER Enterprise.
• Počet přístupů pro uživatele je   
 neomezený.
• Uživatelsky přívětivé prostředí.

Důležitou součástí služby je interaktivní 
aplikace, kde si účetní mohou vytěžené     
údaje rychle zkontrolovat a na stejném mís-
tě doklad rovnou zaúčtovat. Celou aplikaci 
stavíme kolem principu, aby tento proces 
vůbec nezdržoval.

THIS APP − NÁSTROJ PRO SPOJENÍ 
ROSSUM APP A PREMIER 

Pro snadné zapojení ROSSUM App s pro-
gramem PREMIER vytvořila společnost This 
one efektivní nástroj This APP.
Aplikace This APP, zajišťuje automatizo-
vané napojení na účetní systém PREMIER        
a mapuje celý proces zpracování prvotních 
dokladů od jejich přijetí, vyčtení, kontrolu, 
import do účetního systému a následnou 
archivaci.

Základní funkce This App
    
• Nastavení Rossum.ai na míru.
• Propojení Rossum.ai a PREMIER   
 Enterprise.
• Správa dokumentů.
• Podpora pro elektronické workflow.

PREMIER VYTĚŽUJE FAKTURY S ROSSUM

www.premier.cz

DOTAZY A KONZULTACE
k vytěžování faktur:

This One s.r.o.
 

Ing. Marcela Lonková,
Gabriela Kreidlová

https://thisone.cz/kontakt/

https://thisone.cz/kontakt/
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PREMIER vytěžuje faktury s ROSSUM

Společnost This One s.r.o. je první v České 
republice, která díky This App plnohod-
notně využívá systém na vyčítání údajů              
z účetních dokladů od společnosti Rossum 
s certifikovaným propojením na PREMIER.

Na všechny tyto otázky vám odpoví: 

This One s.r.o.
 

Ing. Marcela Lonková, 
Gabriela Kreidlová

https://thisone.cz/kontakt/

Jak správně nastavit postup zpracování 
účetních dokladů?

Jaké nástroje využít, abyste šetřili čas            
a peníze?

Co vše kromě času a peněz vám tento po-
stup a nástroje mohou přinést?

30
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Připravujeme PREMIER AIR X 

Z technologického důvodu jsme byli nuceni 
ukončit vývoj aplikace PREMIER AIR, která 
byla vyvíjena externím partnerem a byla 
uvedena do provozu v roce 2017. Z toho 
důvodu byl ihned zahájen vývoj vlastní 
aplikace, pod označením PREMIER AIR X.  
Věnujeme maximální úsilí, abychom moh-
li základní verzi této aplikace uvést na trh      
v březnu roku 2020.

Co můžete očekávat od první verze 
PREMIER AIR X?

Základní funkce:

• Vystavování a tisk faktur a pokladních  
 dokladů.
• Podpora více účetních jednotek.
• Řešení EET pro mobilní zařízení.
• Možnost propojení a synchronizace 
 s programem PREMIER (účetní firmy).

PŘIPRAVUJEME PREMIER AIR X 

www.premier.cz
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Připravujeme PREMIER AIR X 

PREMIER AIR X tu nebude jen pro potřeby 
těch nejmenších firem, pro účely EET nebo
pro klienty účetních společností. Naší vizí 
je vyvinout aplikaci, dostupnou z jakého-
koliv mobilního zařízení, s využitím pro 
firmy všech velikostí, které mohou ocenit
tyto budoucí výhody:

• Work-flow – možnost schvalování faktur  
 pomocí mobilního zařízení, bez licence  
 PREMIER.
• Přehledy – možnost zobrazovat   
 manažerům v pohybu jakékoliv výsledky  
 společnosti.
• Náhledy externích partnerů – 
 např. přístup na skladové zásoby   
 dodavatele a vlastní doklady.

Další informace k této aplikaci budou po-
stupně zveřejněny na webu a budete včas 
informováni o aktuálním dění.

www.premier.cz
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Zálohujte bezpečně – PREMIER DISK 

 hrozby (povodně, požáry, krádeže,   
 šifrovací viry, nespolehlivá záložní   
 média).
• Oprávnění uživatelé mohou soubory  
 spravovat i mimo PREMIER system.
• Dlouhodobé uchování zálohy.
• Podpora pravidelného automatického  
 zálohování na PREMIER Disk    
 (modernizace úlohy E-agenta).

Své zálohy můžete následně spravovat        
v novém webovém rozhraní. Webové roz-
hraní najdete zde. Ovládání je snadné                
a intuitivní. Stačí se přihlásit pomocí při-
hlašovacích údajů a ihned uvidíte uložené 
zálohy, které lze kdykoliv dle potřeby po-
mocí panelu nástrojů stáhnout, odstranit, 
kopírovat, přejmenovat či přesunout.
 
Klientům nabízíme tři různé měsíční datové 
balíčky dle velikosti záloh. Objednat službu 
PREMIER DISK lze přímo na našich strán-
kách: 
https://www.premier.cz/cs/premier_disk.asp.

Ztráta dat je vážný problém, zvlášť když se 
jedná o firemní data. Může být způsobe-
na chybami v elektrorozvodné síti, selhá-
ním počítače, ale i škodlivým softwarem.             
A tyto důvody ruku v ruce s nespolehlivým, 
nedostatečným nebo vůbec žádným zálo-
hováním pak vedou k situaci, kdy klient při-
jde nenahraditelně o firemní data, někdy
i mnohaletou práci. A přitom někdy stačí 
málo, spolehlivě a pravidelně zálohovat. 

Proto nabízíme našim klientům službu PRE-
MIER DISK, která vám pomůže spolehlivě 
zálohovat a uchovávat bezpečně zálohy.
   
BEZPEČNÉ ZÁLOHOVÁNÍ 
NA DATOVÉ CENTRUM PREMIER

Ochraňte před ztrátou pro vaši firmu to
nejcennější − firemní data v programu
PREMIER. Jejich ztráta může zcela ochro-
mit chod vaší společnosti. Zálohování se 
službou PREMIER DISK je nejefektivnější 
způsob, jak data kvalitně a bezpečně zálo-
hovat a mít záruku jejich snadné obnovy.
 
Co získáte službou PREMIER DISK?

Přímo z programu PREMIER můžete zálo-
hovat data na vzdáleném záložním ser-
veru bez výpadku v provozu. Tyto servery 
jsou ve vlastnictví a péči naší společnosti          
PREMIER system, a.s.   

 Výhody PREMIER DISK

• Přísnější splnění podmínek GDPR.
• Šifrovaná záloha pomocí RSA 4096 bit.
• Zálohy jsou uloženy mimo lokální   

Jak to funguje?

PREMIER DISK automaticky zašle zálohu 
na zabezpečený SFTP (SSH) server. Samot-
né zaslání dat na náš bezpečný server je 
šifrované RSA 4096 bit. klíčem. Celý přenos 
z vašeho PC je tak zabezpečený. Soubory 
jsou uloženy na speciálních discích v dato-
vém centru. Záloha je uložena bezpečně    
a PŘÍSTUPNÁ ODKUDKOLIV.
Správu uložiště a jednotlivých záloh má 
uživatel přístupné odkudkoliv, prostřed-
nictvím webového správce má k ní práva 
dle nastavení.

ZÁLOHUJTE BEZPEČNĚ – PREMIER DISK

www.premier.cz
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Co jste v PREMIERU neobjevili 

ostatní pohledávky a závazky účtované přes 
knihu pohledávek/závazků). V takovém pří-
padě po zvolení cílové dokladové řady, kte-
rá je zavedena v knize pohledávek/závazků 
zaktivní pole pro vepsání čísla šablony. Do-
klad pak vznikne na základě této šablony 
(nastavení šablon viz manuál).

Snadno tak lze jedním kliknutím každý 
měsíc vystavovat např. vydané faktury za 
nájmy, a to hned na několik odběratelů 
najednou, nebo zapisovat došlé závazky, 
které se pravidelně opakují apod. Více po-
drobností o dokladech trvalého účtování 
naleznete v našem manuálu.

VÁZANÉ SESTAVY

Pokud je při tisku používáno více tiskových 
sestav, např. u Vydaných faktur pro za-
hraniční partnery je potřeba „tisk. sestava       
v angličtině“, může se tato sestava rovnou 
přiřadit danému obchodnímu partnerovi         

dokladovou řadu, do které se má doklad        
v daných časových intervalech zaúčtovat. 
Interval je nejčastěji měsíc, čtvrtletí, půlrok, 
rok, ale může se nastavit dokonce i indivi-
duální kalendář s daty, ke kterým se má do-
klad do určené dokladové řady vytvořit.

Jako příklad zde uvádíme předpis čtvrtlet-
ního poplatku za rozhlas. Na obrázku je 
příklad nastavení dokladu trvalého účto-
vání s tím, že z něj bude vznikat interní do-
klad, který bude automaticky zaúčtován 
do řady INT.

Pomoci dokladů trvalého účtování lze vy-
tvářet i vydané nebo přijaté faktury (popř. 

v „Adresáři partnerů“ - záložka „Individu-
ální - Vázané sestavy/Předání“.  

DOKLADY TRVALÉHO ÚČTOVÁNÍ

V dokladech trvalého účtování lze nastavit 
účtování dokladu, jeho periodicitu a určit 

CO JSTE V PREMIERU NEOBJEVILI

www.premier.cz
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Co jste v PREMIERU neobjevili 

PROGRAM MŮŽE HLÁSIT 
PŘI VYSTAVOVÁNÍ FAKTURY, 
ŽE ODBĚRATEL MÁ FAKTURY 
PO SPLATNOSTI

Program umožňuje při vystavování faktury 
a po zadání odběratele upozornit uživate-
le, že tento odběratel má faktury po splat-
nosti. Tato funkce se aktivuje ve „Správci 
- Předvolby - Globální - Odběratelé - Auto-
matické hlášky“ volbou „Faktury v prodle-
ní“ obdobně v předvolbách uživatelských,

Poté se při vystavení faktury vydané po 
zadání odběratele objeví tato hláška – viz 
obr.

Volbou „ANO“ se otevře okno s informací 
o odběrateli, kde jsou vidět pohledávky se 
stavem úhrady a červeně označené faktury 
po termínu splatnosti.

v levé spodní části poznámky, se otevře 
další okno, kde lze vybrat další uživate-
le, kteří poznámku uvidí. Tato nalepovací 
poznámka se dá rovněž zadat jako úkol  
a pak označení uživatelé nejenže poznám-
ku – úkol uvidí, ale dokonce je program na 
toto upozorní. 
Více o nalepovacích poznámkách se dočte-
te v našem manuálu.

NALEPOVACÍ POZNÁMKY

Pravé tlačítko myši na základní obrazovce 
programu otevře nabídku funkcí, kde prv-
ní volba je „Nalepovací poznámka“. Touto 
volbou se vytvoří poznámka, do které se 
dá zapisovat libovolný text, přičemž po-
známku lze libovolně roztahovat do šířky 
i výšky. Nalepovací poznámky lze vkládat  
i na doklady, karty partnera apod. Po-
známka je viditelná pouze tomu, kdo ji za-
dává, nicméně kliknutím na malou ikonku 

www.premier.cz
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Co jste v PREMIERU neobjevili 

Případně lze také nastavit barevné zvýraz-
nění, a zda se má klávesová zkratka zobra-
zovat ve všech účetních jednotkách.

Úprava zkratek se provádí tlačítkem Uspo-
řádat, kde se nejprve pomocí zaškrtávátka 
vybere zkratka, která se má upravit a poté 
se tlačítkem Upravit změní potřebné údaje 
(barva, klávesová zkratka).

ZÁKAZ ZMĚNY ČÍSLA ÚČTU

Tato funkce spočívá v tom, že je zabráně-
no některým uživatelům měnit číslo účtu 
na kartě partnera nebo v přijaté faktuře. 
Funkce se aktivuje každému uživateli ve 
„Správci - Předvolby - Omezující - Dodava-
telé - Zákaz přidávání nebo změny údaje: 

OBLÍBENÉ KLÁVESY

Ke klávesovým zkratkám, které jsou pevně 
dané napříč programem (např. F3 Nová, F4 
Změnit), si lze přidat uživatelské zkratky. 
Těmi lze spouštět jak moduly/dokladové 
řady programu, tak i přehledy. Nastavení 
se provádí v horní liště tlačítkem „hvězdič-
ky“, dále Přidat k oblíbeným. V rozbalova-
cím menu Modul/Dokl. řada se vybírá, co 
se má spouštět, v Zobrazovaný popis lze 
vyplnit vlastní text a v Horká klávesa se 
nastavuje požadovaná klávesová zkratka. 

bankovní účet partnera (na kartě i v přija-
tých fakturách)“. Samozřejmě je v přístu-
pových právech nutné současně nastavit 
zákaz přístupu tohoto uživatele do ome-
zujících předvoleb. 

www.premier.cz
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VÍCE ÚČETNÍCH JEDNOTEK 
V ZÁLOŽKÁCH

Dosud bylo možné spouštět další účet-
ní jednotku pomocí pravého tlačítka myši 
na tlačítku „plus“ vedle záložky. Nyní lze 
spouštět další jednotku tlačítkem vedle ná-
zvu účetní jednotky dole u aktuálně spuš-
těného účetního roku.

Také v okně Výběr účetní jednotky přiby-
lo tlačítko pro spuštění účetní jednotky            
v nové záložce.

HROMADNÉ ZADÁVÁNÍ 
SKLADOVÝCH KARET 
DO POLOŽEK OBJEDNÁVKY

Výrazným zjednodušením zadávání jed-
notlivých položek objednávky je použití 
tlačítka Hromadné zadání pod seznamem 
položek. Lze volit způsob zobrazení se-
znamu skladových karet a poté v sezna-
mu zadávat/měnit údaje do žlutě označe-
ných sloupců. Pohybovat se dá v seznamu 
obdobně jako v Excelu (zadáte hodnotu 
a zmáčknete Enter). Uložení položek do 
objednávky se provádí tlačítkem OK nebo 
klávesou F2.

www.premier.cz
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