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Vážení přátelé, 
 

srdečně Vás zdravíme v čase krásného léta a probíhajících dovolených. Připravujeme pro Vás pololetní verzi 

našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 08/2022. Vzhledem ke 

zkušenostem z minulých let, kdy distribuce pololetního upgrade byla odstartována v době dovolených, tentokrát 

směřujeme vývoj pololetní verze k distribuci v měsících srpnu/září, tj. až po dovolených ve většině firem.  

 

Soustavný vývoj legislativy ovšem zaúřadoval i v nynějších letních měsících, takže po letošních legislativních 

upgradech v měsících leden až duben, v nichž jsme Vám dodávali nové upgrady s reakcemi na postupně 

schvalované legislativní změny, jsme nakonec byli nuceni vytvořit ještě jeden upgrade v předstihu, takže 

v červenci jsme vytvořili a distribuovali upgrade ENTRY 7/2022. Verze obsahovala úpravy reagující na legislativní 

změny, především zvýšení částky životního minima na základě nařízení vlády č. 204/2022 Sb. od 01.07.2022. Ve 

verzi ENTRY 7/2022 byly provedeny úpravy v zákonných parametrech pro výpočet mezd od července 2022, a 

současně byly výpočty  upraveny tak, aby za předchozí období roku 2022 program pracoval s částkami, které 

pro dané období platily. 

 

Nyní pro Vás tedy připravujeme pololetní verzi ENTRY 8/2022. Tato verze bude věnována převážně úpravám 

jednak systémovým a technologickým, tj. bude pokračovat v přechodu nastartovaném verzí 1/2022 do nových 

vývojových nástrojů, přinášejících do ENTRY nové možnosti, a jednak dalším úpravám zdokonalujícím uživatelský 

komfort a ovládání. Připojujeme seznam důležitých obsažených úprav: 

• V dokumentaci možnost vyhledávání dle textu v popisech jednotlivých upgrade. 

• Migrace uživatelských nastavení pro možnost přenosu nastavení mezi stanicemi (např. přenos mezi PC). 

• Ve fakturaci je při ukládání faktury prováděn přepočet DPH v rámci sazeb DPH i při nezaokrouhlování. 

• Nový nástroj pro tvorbu výstupů přináší nové možnosti výstupů (export sestavy do XLSX, CSV, Clipboardu).  

• Zálohování přímo z ENTRY do cloudu Microsoft OneDrive či Google Drive. 

• Zpracování výpisů a tvorba příkazů pro banky CREDITAS a mBank. 

• Variabilní volba obsaženého QR-kódu na vystupované faktuře vydané. 

• Možnost nastavení přeskakování údaje Konstantní symbol při pořizování dokladů. 

• Nové možnosti výstupu CashFlow report. 

• Při tisku z Katalogu položek a z Prodeje dle detail. řádků možnost filtrování dle nastavených volitel. údajů. 

• V aktualizacích Odvádění výroby, Objednávky došlé, Příjemky na sklad doplnění dalších údajů do filtr. lišty. 

 

V ENTRY lze již 2 roky využívat Mobilní aplikaci, která je vyvinuta 

pro mobilní zařízení (mobily, tablety) pracující na systému Android, 

a v současné době ji programujeme i pro systém iOS (tedy 

zařízení iPhone a iPad). Aplikace je dvouvrstvá, takže část 

nainstalovaná na mobilním zařízení spolupracuje přes datové  

(WI-FI/mobilní) připojení s druhou částí aplikace na firemním 

serveru. Mobilní aplikace obsahuje především výstupní informační 

akce z oblastí účetních, skladových, obchodních a výrobních. Je tedy 

určena jak pro manažery či účetní firmy, tak obchodníky, skladníky, 

a další pracovníky firmy. V případě zájmu o objednání / nabídku / 

předvedení aplikace nás prosím kontaktujte. 
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Na závěr tohoto informačního dopisu Vás oslovujeme se speciální nabídkou školení informačního systému 

ENTRY. Při poskytování našich služeb k programu ENTRY se setkáváme s tím, že uživatelé neznají mnohé 

možnosti programu a neovládají jednotlivé akce programu optimálním způsobem. Častým důvodem je fakt, že 

nově přijatí pracovníci neabsolvují školení ENTRY v dostatečném rozsahu a pracují v programu pouze  

s omezeným okruhem znalostí, které získali od svých předchůdců či kolegů. 

Proto Vám nabízíme v měsících srpen až říjen 2022 možnost absolvování doškolovacích kurzů ENTRY našimi 

konzultanty za sníženou cenu se slevou 15%. Místo standardní hodinové sazby 1020,-Kč bez DPH (platí pro 

max. 3 osoby) nyní 867,-Kč (v rámci akce cena platí při počtu do 5 osob, další osoba 150,-Kč). 

 

 

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta 

 

Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA  

V Lanškrouně dne 10. srpna 2022 

 

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 8/2022 
 

Upgrade 

8/2021 

z verze 2-7/2022 z verze 1/2022 z verze 12/2021 z verze 8-10/2021 z verzí starších 

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny 

ENTRY 20 35 50 65 80 

 

Cena upgrade je stanovena jako % z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.  

 

Distribuce upgrade ENTRY 8/2022 bude zahájena v druhé půli srpna 2022.  

 

Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2022, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých 

zakoupených modulů. Upgrade jim bude dodán v souladu s distribučními pravidly dle dohodnuté formy dodávky. Ostatní 

firmy mohou v případě zájmu produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem.  

 

 

Objednávka upgrade ENTRY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma, jméno:  

současná verze:  licenční číslo:  ENTRY 8/2022 

Personální centrum Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR. 

Evidence OOPP Modul pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků. 

Řízený oběh dokumentů Modul pro evidenci dokumentů a jejich řízený oběh (workflow) firmou. 

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 322 889 nebo na e-mailu  

obchod@hjsoft.cz.  

 Distribuce: 

Úhrada: 

zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT 

na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma) 

Zaškrtněte odpovídající možnosti.  

Současná verze = u Vás instalovaná verze programu. 

 

V  Dne  Podpis  

Mobilní aplikace Aplikace pro mobilní zařízení (mobily, tablety). 


