modulární ekonomický, obchodní
výrobní a mzdový systém

ENTRY

verze 07/2012

Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme na začátku prázdnin. Připravili jsme pro vás pololetní verzi našeho
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 07/2012.
Upgrade tentokrát nepřináší změny, které by bylo potřeba nainstalovat a zprovoznit ke
konkrétnímu datu, obsahuje však množství nových akcí a vylepšení stávajících akcí, které
by Vám měly poskytnout hodnotné a komfortní možnosti práce s programem ENTRY.
Verze 07/2012 přináší novinky v podstatě ve všech modulech, stěžejní úpravy však obsahují především
moduly Účetnictví, Danev a Mzdy. V modulu Účetnictví je k dispozici nová varianta zobrazení 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. Moduly Účetnictví a Daňová
evidence obsahují zásadní změny v Pokladních výdejových dokladech, ve kterých lze jednak pomocí
nového speedbuttonu uplatnit částečný nárok na odpočet Dph, ale především bylo zásadním způsobem
přeprogramováno pořizování pokladních výdejových daňových dokladů, kdy podobně jako v závazcích,
se nejprve provádí rozúčtování Dph na záložce “Rekapitulace Dph” a teprve poté se provede rozúčtování
základu Dph na záložce “Řádky dokladu”. V obou modulech jsou obsaženy také nové možnosti ohledně
zpracování reverse charge, jako např. možnost rozpisu dle jednotlivých kódů předmětu plnění přímo
v pokladních dokladech. V modulu Mzdy jsou obsaženy nové možnosti účtování mezd, možnosti sledování
dalších událostí v avízech, nová možnost nastavení exekuce či možnost editace dokumentů v interním
formátu ENTRY.
Se srdečným pozdravem a přáním příjemně strávených letních dovolených,
							

							

Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, jednatelé.

V Lanškrouně dne 9. července 2012.
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2012
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Poznámka:
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.
Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.

Distribuce upgrade ENTRY 07/2012 bude zahájena v druhé polovině července 2012. V případě zájmu můžete
produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem. Žádáte-li instalaci programů
naším pracovníkem přímo ve Vaší firmě, tuto skutečnost na objednávce vyznačte. Firmy, které s námi mají uzavřenu
SW-smlouvu pro rok 2012, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených modulů, pouze
prosíme o sdělení požadované formy dodávky, pokud s námi nejste již trvale dohodnuti.

Objednávka upgrade ENTRY
Firma, jméno:
ENTRY 7/2012

současná verze:

licenční číslo:

Tvorba XML

tvorba XML souborů přiznání, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

Digitální podpis

digitální podepisování PDF, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

PartnerLink

aktualizace programu PartnerLink, 400 Kč bez DPH

Distribuce:
Úhrada:

zaslat poštou
na dobírku

zaslat e-mailem
zálohovou fakturou

nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
SW-smlouva (zdarma)

Zaškrtněte odpovídající možnosti.
Současná verze = u Vás nainstalovaná verze programu.
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