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Ekonomický systém Entry - Obsah upgrade 7/2012

         Novinky společné všem modulům

Náhled v tiskových výstupech
Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších úhlopříček monitorů 
nebo při současném používání více než jednoho monitoru.

Tiskové výstupy
Do všech tiskových výstupů byla zabudována nová verze zobrazovacích komponent Quick Report 5, což by mělo přinést větší 
stabilitu výstupů. V souvislosti s tím musela být změněna tvorba náhledu, takže náhled sestavy je zobrazen až po celkovém 
zpracování tiskových dat, což může způsobit zdržení u větších tiskových výstupů.

Definování filtru
Ve formuláři Definovat filtr se při tvorbě uživatelského filtru na prázdnou hodnotu údaje automaticky vytváří filtr obsahující 
veškeré v úvahu připadající hodnoty (prázdný řetězec, null).

Operace Najít
Operace Najít Shift+Ctrl+F umožňující ve formuláři Detail hledat výskyt záznamů dle hodnoty podřízené tabulky (např. řádky 
dokladu), nově obsahuje tlačítko Další řádek, díky němuž lze procházet v gridu detailními řádky, obsahujícími hledanou  
hodnotu.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Zasílání zpráv
Ve vrcholovém modulu je k dispozici akce Interní zprávy, pomocí níž lze uživatelům přihlášeným v Entry zaslat zprávu (typicky 
lze využít např. pro informaci o následné instalaci Entry spojené s žádostí o opuštění programu).

Tiskové výstupy
Ve formuláři Tiskové výstupy lze pomocí tlačítka Kompozice nadefinovat seznam sestav, které mají být sdruženy pod novou  
Kompozitní sestavu, jež následně slouží pro současný tisk sdružených sestav.

Seznam databází
Ve vrcholovém modulu ve formuláři Seznam databází lze pomocí tlačítka Otevřít v textovém editoru otevřít a následně  
vytisknout seznam databází

Hromadný update
Ve vrcholovém modulu je k dispozici akce Hromadný update, pomocí níž lze hromadně provést aktualizaci všech zvolených 
databází na novou verzi programu.

Upgrade 7/2012 – popis úprav
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         Modul Účetnictví

Obratová předvaha - zdroje
Nová varianta zobrazení Obratové předvahy (vyvolává se pomocí tlačítka Zdroje ve formuláři Tiskové výstupy obratové  
předvahy), která umožňuje zobrazit „rozpad“ každého řádku předvahy, tj. jednotlivé zdrojové obraty účetního deníku a tyto  
dále zobrazit jako jednotlivé doklady v detailních formulářích.

Přehled účetního deníku
V nástrojové liště modulu je k dispozici nové tlačítko Přehled účetního deníku, které zobrazí účetní deník v novém formuláři, 
umožňujícím jednak rychlou filtraci účetního deníku podle různých kritérií a jednak zobrazení detailu dokladu zvoleného  
obratu.
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Pokladní výdejové doklady
Pořizování pokladních výdejových dokladů probíhá novým způsobem, kdy daňové dokladyjsou pořizovány podobně jako 
závazky, tj. nejprve rozúčtování Dph na záložce Rekapitulace  Dph a následně rozúčtování základu Dph na záložce Řádky dokladu.

Pokladní výdejové doklady
V aktualizaci pokladních výdejových dokladů na záložce Rekapitulace Dph je k dispozici nové tlačítko Částečný nárok na odpočet 
Dph, které umožní pro zvolený řádek rekapitulace zadat procento z částky Dph na vstupu (v rozmezí 0% – 100%), jež se uplatní 
jako nárok na odpočet Dph (týká se jak standardních plnění tak plnění v režimu reverse charge).

Pokladní doklady
Při pořizování pokladních dokladů (příjmových i výdejových) lze nově pomocí operace Rozpis reverse charge rozepsat plnění  
v režimu tuzemského reverse charge podle jednotlivých kódů předmětu plnění.

Evidence tuzemského reverse charge
Ve formuláři pro zpracování evidence tuzemského reverse charge lze pomocí nových speedbuttonů uložit a zpětně načíst  
hodnoty daného období.

Aktualizace závazku
Při ukládání závazku probíhá kontrola na povolené období kromě údaje Datum uskutečnění plnění nově i vůči údaji Datum 
doručení.

Zápočty v cizí měně
Akce Možnost návrhu na zápočet umožňuje vytvářet návrhy zápočtů v cizích měnách a dále je možno kopírovat tyto návrhy do 
interních dokladů se současným generováním kurzových rozdílů.

Kniha analytických účtů se zůstatky
Ve výstupu Kniha analytických účtů se zůstatky se po zapnutí checkboxu dotahují do výstupu ke každému obratu adresní údaje  
z adresáře firem.

Výstupy pohledávek a závazků
V tiskových výstupech pohledávek a závazků přibyla nová možnost Přehled úhrad, která ke každé pohledávce / závazku  
zobrazuje seznam úhradových dokladů.

strana 2

ENTRY



HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz, www.entry.cz | IČ: 62026631, DIČ: CZ62026631
Tel./Fax: 465 321096, 465 322889, 465 324795 | E-mail: info@hjsoft.cz 

Ekonomický systém Entry - Obsah upgrade 7/2012

Kontrola úhrad 
V detailních formulářích pohledávek a závazků na záložce Úhrady přibylo nové tlačítko Kontrola úhrad, které zobrazí součet 
úhrad z úhradových vět dle strany účtování.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Sazby Dph
Z důvodu změny snížené sazby Dph k 1. 1. 2012 z 10% na 14% byly naplněny tabulky sazebník Dph, kódovník Dph, účtová  
osnova a předkontace novými záznamy, umožňujícími práci s novými sazbami Dph.

Přiznání k Dph
Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série „8“ v souvislosti s novou sérií „E“ kódů Dph, platnou od 1. 1. 2012.

Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph byl doplněn číselník kódů tuzemského reverse charge o kódy 4 a 5 a do všech záznamů byl 
doplněn údaj Kód od 1. 1. 2012.

Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph je v programu upravena tvorba XML souborů evidence tuzemského reverse charge.

Evidence tuzemského reverse charge
Při tvorbě Evidence tuzemského reverse charge je k dispozici nové tlačítko Hromadná změna kódu plnění, pomocí něhož lze 
doplnit kód plnění buď ve všech záznamech, nebo pouze v záznamech s dosud nevyplněnými kódy plnění.

Změna kurzu dokladu
V aktualizaci pohledávek a závazků lze v hlavičce konkrétního dokladu změnit jeho kurz na požadovanou hodnotu (potřebné 
např. při vystavování dobropisu).

Pokladní příjmové doklady
V pokladním příjmovém dokladu je řešeno zadání informativní sazby Dph v režimu tuzemského reverse charge (prostřednictvím 
nového dotazového formuláře při ukládání dokladu) a následný tisk sazby a informativní věty na dokladu.

Pohledávky
Ve formuláři Druh faktury vydané, používaném při přidávání nové pohledávky přibyl druh faktury 7 Tuzemské reverse charge a 
navíc lze tento druh volit i na záložce Rekapitulace Dph.

Částečný nárok na odpočet Dph v závazcích 
V aktualizaci závazků na záložce Rekapitulace Dph je k dispozici nové tlačítko  Částečný nárok na odpočet Dph, které umožní pro 
zvolený řádek rekapitulace zadat procento z částky Dph na vstupu (v rozmezí 0% – 100%), jež se uplatní jako nárok na odpočet 
Dph (tato možnost se týká jak standardních plnění tak plnění v režimu reverse charge).
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         Modul DanEv (daňová evidence)

Pokladní výdejové doklady
Pořizování pokladních výdejových dokladů probíhá novým způsobem, kdy daňové doklady jsou pořizovány podobně jako 
závazky, tj. nejprve rozúčtování Dph na záložce Rekapitulace Dph a následně rozúčtování základu Dph na záložce Řádky dokladu”.

Pokladní výdejové doklady
V aktualizaci pokladních  
výdejových dokladů na záložce 
Rekapitulace Dph je k dispozici 
nové tlačítko Částečný nárok 
na odpočet Dph, které umožní 
pro zvolený řádek rekapitulace  
zadat procento z částky Dph 
na vstupu (v rozmezí 0% – 100%),  
jež se uplatní jako nárok na 
odpočet Dph (týká se jak  
standardních plnění tak plnění  
v režimu reverse charge).

Aktualizace závazku
Při ukládání závazku probíhá kontrola na povolené období kromě údaje Datum uskutečnění plnění nově i vůči údaji Datum 
doručení.

Zápočty v cizí měně
Akce Možnost návrhu na zápočet umožňuje vytvářet návrhy zápočtů v cizích měnách a dále je možno kopírovat tyto návrhy do 
interních dokladů se současným generováním kurzových rozdílů.
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Výstupy pohledávek a závazků
V tiskových výstupech pohledávek a závazků přibyla nová možnost Přehled úhrad, která ke každé pohledávce / závazku  
zobrazuje seznam úhradových dokladů.

Kontrola úhrad
V detailních formulářích pohledávek a závazků na záložce Úhrady přibylo nové tlačítko Kontrola úhrad, které zobrazí součet 
úhrad z úhradových vět dle strany účtování.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Sazby Dph
Z důvodu změny snížené sazby Dph k 1. 1. 2012 z 10% na 14% byly naplněny tabulky sazebník Dph, kódovník Dph, účtová  
osnova a předkontace novými záznamy, umožňujícími práci s novými sazbami Dph.

Přiznání k Dph
Program obsahuje doplněné zadání přiznání k Dph série „8“ v souvislostí s novou sérií „E“ kódů Dph, platnou od 1. 1. 2012.

Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph byl doplněn číselník kódů tuzemského reverse charge o kódy 4 a 5 a do všech záznamů byl 
doplněn údaj Kód od 1. 1. 2012.

Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph je v programu upravena tvorba XML souborů evidence tuzemského reverse charge.

Evidence tuzemského reverse charge
Při tvorbě Evidence tuzemského reverse charge je k dispozici nové tlačítko Hromadná změna kódu plnění, pomocí něhož lze 
doplnit kód plnění buď ve všech záznamech, nebo pouze v záznamech s dosud nevyplněnými kódy plnění.

Doklad o přijaté záloze
V aktualizacích pokladních dokladů a bankovních výpisů lze zdanit přijatou zálohovou platbu a následně vytisknout daňový 
doklad o přijaté záloze.

Změna kurzu dokladu
V aktualizaci pohledávek a závazků lze v hlavičce konkrétního dokladu změnit jeho kurz na požadovanou hodnotu (potřebné 
např. při vystavování dobropisu).

Pokladní příjmové doklady
V pokladním příjmovém dokladu je řešeno zadání informativní sazby Dph v režimu tuzemského reverse charge (prostřednictvím 
nového dotazového formuláře při ukládání dokladu) a následný tisk sazby a informativní věty na dokladu.
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         Modul Prodej

Dealerské slevy
Nově lze definovat hodnotu dealerské slevy kromě na skladovou skupinu také na konkrétní katalogovou položku.

Pobočky firem
Po označení pobočky firmy v adresáři firem jako Vyřazená tato není následně nabízena v seznamu poboček v prodejních  
aktualizacích.

Referent prodeje
Položku Referent prodeje lze nově definovat kromě identifikace na záložce Obchod pro celou firmu také na záložce Pobočky pro  
konkrétní pobočku a tato je nabízena po výběru pobočky v prodejních aktualizacích.

Faktury vydané
V tiskových formulářích došlo k přeuspořádání a tím ke zpřehlednění tiskových údajů (PSČ, IČ, DIČ) v polích Odběratel a Příjemce.

Tvorba dobropisu
Po případném zrušení dobropisu, vystaveném operací Vytvořit dobropis, lze následně vystavit z původní faktury vydané  
dobropis opakovaně.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze

Tuzemské reverse charge
V souladu s novelou Zákona o Dph program umožňuje v prodejce a faktuře vydané zadat hodnotu sazby Dph tuzemského  
reverse charge jako informaci pro příjemce plnění a zároveň je tato sazba zobrazena na distribuovaných formulářích faktur 
(pokud uživatel používá vlastní formuláře, je potřeba opravu provést přímo v nich).

Pořizování z nabídky
Při způsobu pořizování detailních řádků dokladu z nabídky (objednávky došlé, prodejky, výdejky, faktury vydané) jsou  
v nabídkovém formuláři Zásoby-výběr řádky již vybraných položek barevně označeny. 
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Změna kurzu dokladu
V aktualizaci faktur vydaných a prodejek lze v hlavičce konkrétního dokladu změnit jeho kurz na požadovanou hodnotu 
(potřebné např. při vystavování dobropisu).

Pokladní doklady
Stejným způsobem jako již v předchozí verzi u faktur vydaných je řešeno zadání informativní sazby Dph v režimu tuzemského 
reverse charge a následný tisk sazby a informativní věty na dokladu.

Opravný daňový doklad
Při ukládání faktury vydané, v případě, kdy vychází celková částka Dph záporná, již není automaticky zapnut checkbox Opravný 
daňový doklad, nýbrž program se zeptá, zda se o Opravný daňový doklad jedná a teprve v případě kladné odpovědi checkbox 
zaškrtne.

strana 5

ENTRY

         Modul Nákup

Pobočky firem
Po označení pobočky firmy v adresáři firem jako Vyřazená tato není následně nabízena v seznamu poboček v nákupních  
aktualizacích.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Sazby Dph
V rámci update databáze se do skladových skupin přidávají řádky definující účtování skupiny v sérii E kopií z definice pro sérii D 
včetně změny distribuovaných předkontací (akci lze spustit i dodatečně v modulu Správce).

Pořizování z nabídky
Při způsobu pořizování detailních řádků dokladu z nabídky (objednávky vydané, příjemky) jsou v nabídkovém formuláři Zásoby-
výběr řádky již vybraných položek barevně označeny.

         Modul Sklad

Historie skladových pohybů
V nastavení systémových parametrů lze vypnout zápis informací o opravách a rušení skladových pohybů, které může jednak 
zpomalovat ukládání záznamů a jednak zbytečně zvětšovat databázi.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Přehled katalogu a Přehled zásob
V přehledech lze v operaci Nastavit filtrování zvolit způsob filtrace dle údajů Název a Specifikace.

Přepočet prodejních cen
Katalogové položky určené pro přepočet prodejních cen lze filtrovat podle jejich výskytu na konkrétním skladě.

         Modul Výroba

Operace v dílcích
Po zapnutí parametru lze v operacích dílců editovat nový údaj Datum požadovaného dokončení a podle tohoto údaje následně 
vystoupit sestavu Stav operací.

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Aktualizace dílce
Při zadávání čísla výkresu / položky v dílci je prováděna kontrola, zda zvolený dílec není v katalogu položek nastaven jako 
vyřazený.

Navigace
Hint popisující detaily konkrétní operace v Navigaci nově zobrazuje seznam jednotlivých pracovních lístků dané operace.

         Modul Mzdy

Účtování mezd
Nově lze nákladově rozúčtovat hrubé mzdy (případně jednotlivé kódy hrubých mezd) buď dle typu pracovního vztahu nebo 
dle osobních čísel. Rozvahově lze rozúčtovat závazky dle zdravotních pojišťoven, penzijních fondů či “životních “pojišťoven.  
U bonusů typu stravenky, příspěvek na dopravu,  apod. lze stanovit sazbu DPH, dle jaké má být sražená částka (ta je vždy  
navedena včetně DPH) rozpočítána na základ daně a daň.
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Příloha k žádosti o peněžitou pomoc v mateřství  (pro muže)
Přílohu, která je potřeba k Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku, naleznete  
v Pracovních vztazích, menu Operace.

Exekuce
Nová možnost zadání procentní výše uplatňované základní nezabavitelné částky. Běžně je uplatňována celá nezabavitelná 
částka - tedy 100%. V případě, že povinný má více plátců mzdy současně, určí soud, jakou část základní nezabavitelné částky 
má plátce povinnému ponechat. Údaj se zadává v aktualizaci zaměstnanců, záložka Základní údaje, sekce Parametry pro srážky 
ze mzdy.

Přepočet důch. věku
Dle novely zákona 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění byl aktualizován výpočet důchodového věku v aktualizaci zaměstnanců. 
Pro hromadný přepočet je přichystána akce v menu Nástroje / Aktualizace údajů / Důchodový věk.

Dokumenty
Kromě stávajícího formátu MS Word je nyní možné dokumenty editovat i v interním formátu Entry (v něm jsou nově  
distribuovány a instalovány i vzorové šablony).

Připomenutí významných novinek a změn předcházející verze
Dohoda o provedení práce
U DPP s příjmem nad 10 000,- je řešena účast na pojistném (SP, ZP).

Podpora v nezaměstnanosti
V programu je možné vystoupit potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti pro rok 
2012.

Exekuce 
Při zapnuté licenci doplňkového modulu Výpočet exekucí je k dispozici komplexní řešení exekucí.

Školení
Při zapnuté licenci doplňkového modulu Evidence školení je k dispozici řešení pro evidenci periodických školení.

Avíza
Formulář avíza nově obsahuje upozornění na končící PP na dobu určitou, konec zkušební doby, konec platnosti školení.

Dokumenty 
V programu je k dispozici komplexní řešení pro vystavování a evidenci veškerých potřebných dokumentů (pracovní smlouvy, 
dohody o PP, dohody o PC, …)

Účtování mezd
Možnost volby dle čeho členit sestavu, příp. dávku.

Avíza
V Avízech je možno nastavit sledování dalších událostí:  Ukončení mateřské dovolené, Ukončení rodičovské dovolené, Ukončení 
omluveného volna do 4 let věku dítěte, Konec platnosti potvrzení o studiu u dětí nad 18 let, Narozeniny, Životní a pracovní 
výročí.

Časová platnost daň. prohlášení
Na záložce Danové prohlášení (aktualizace Pracovní vztahy) jsou zobrazeny slevy platné v aktuálním období.  Změna jakéhokoli 
údaje znamená okamžitou změnu, která se projeví hned v následujícím výpočtu mzdy. Nově je platnost slev na dani evidována 
po měsících. Přes tlačítko Slevy v jednotlivých měsících je možno zobrazit přehled po měsících na celý rok. A tady je možno  
nastavit případnou změnu ve slevách na dani s časovým předstihem, tedy změna se neprojeví hned, ale až od zadaného období.


