
Vážení obchodní přátelé,

srdečně Vás zdravíme v probíhajícím letním období, v němž pro Vás připravujeme srpnovou verzi našeho  
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému, označenou jako ENTRY 8/2013. V době 
přípravy analýz tohoto upgrade jsme počítali s tím, že termín dokončení upgrade nebude pevně svázán s žádnou  
legislativní změnou a tudíž distribuce bude moci proběhnout v poklidu a v souladu s Vaším i naším výběrem 
zasloužené dovolené. Nicméně politici byli opět proti a tak alespoň Nařízením vlády 210/2013 Sb. změnili  
s účinností od 1. srpna 2013 výši minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy, takže firmy používající  
mzdový modul by měly mít verzi nainstalovánu před zpracováním srpnových mezd. Jinak upgrade tentokrát,  
na rozdíl od mnoha předešlých, neobsahuje další reakce na významné legislativní změny, avšak na druhou stranu 
obsahuje řadu významných úprav, jež by měly mnohé z Vás oslovit. 

Pro možnost rychlého prověření Vašich obchodních partnerů jsme připravili v ENTRY napojení na systémy  
Creditcheck a Octopus, díky čemuž Vám ENTRY poskytne hodnocení rizikovosti firem jak ve vlastním adresáři 
firem tak při pořizování nákupních a prodejních dokladů. Bohaté možnosti hodnocení firem jsou řešeny  
v rámci upgrade ve všech modulech ENTRY, navíc Vám za úplatu nabízíme speciální samostatný program, sloužící  
k automatickému pravidelnému, na uživatelské obsluze nezávislému, stahování aktuálních informací, a to jak ze 
systémů Creditcheck a Octopus, tak i z registru plátců Dph (tj. údaj nespolehlivý plátce aj.). Dále se jedná například  
v oblasti nákupu a prodeje o úpravy přinášející možnost práce s tzv. komplety, složenými z jednotlivých  
komponent a  automatickým rozpadem kompletu na komponenty ve skladových pohybech dle zadané normy  
(ve spolupráci s modulem Výrobkové normy). Dalšími novinkami jsou např. v adresáři firem na záložce Pohyby  
nové detailní informace o dokladech a řádcích dokladů či možnost zobrazení grafické vazby mezi souvisejícími 
doklady (např. objednávka – prodejka - faktura).

Nyní několik upřesňujících informací k poskytování hotline, tedy telefonických rad. Jednak připomenutí  
skutečnosti, že na hotline mají nárok zdarma pouze zákazníci s uzavřenou SW-smlouvou nebo zákazníci, kteří  
mají zakoupenu verzi programu pro aktuální kalendářní rok a pro obě skupiny navíc platí, že u nás nemají  
dluhy po splatnosti. Další připomenutí se týká určení hotline, tj. že slouží ke krátké radě při řešení konkrétního  
problému typu „nefunguje mi to a to“ a neměl by přesáhnout cca 5 minut. Hotline naopak není určen ke  
konzultacím účetního charakteru, ke školení programu či školení legislativy. Samozřejmě i v těchto oblastech  
Vám rádi pomůžeme, ale nikoliv na hotline poskytovaném zdarma, nýbrž již jinou formou (telefonická podpora,  
vzdálená podpora, konzultace v sídle HJ-SOFT či přímo u Vás). Pro ty z vás, kteří by měli zájem čerpat jak veškerou 
Telefonickou podporu tak veškerou Vzdálenou podporu zdarma, nabízíme k uzavření novou smlouvu, která 
toto bude, za paušální poplatek, umožňovat. V případě Vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi podáme doplňující  
informace. 

Dále bychom Vám rádi připomněli opatření, týkající se databázového serveru Firebird, který ENTRY využívá pro  
ukládání dat. Podrobnou informaci o tzv. Migraci, tj. přechodu na FireBird verze 2.5, jsme Vám zasílali již letos 
koncem května. Těm z Vás, kteří dosud na daný e-mail nezareagovali, bychom zde tuto informaci rádi občerstvili. 

Již cca 5 let používaná verze Firebird 2.0, přestala být v roce 2012 výrobcem udržována a je nahrazena moderní 
a plně podporovanou verzí Firebird 2.5. Protože se do ENTRY snažíme programovat nové akce s kompletním 
využitím možností serveru FireBird, museli jsme přijmout rozhodnutí převést vývoj ENTRY na databázi FireBird 2.5.
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K tomu je třeba u Vás, stávajících uživatelů ENTRY, migrovat do nové verze FireBird 2.5 Vaše databáze. Situace není 
nastavena tak, že by ENTRY provozované nad starší databází FireBird 2.0 přestalo fungovat jako celek (takovému 
stavu se snažíme vyhnout), ale s následnými verzemi ENTRY by u Vás mohlo docházet k problémům především  
v nových akcích, které již budou programovány za pomoci nových databázových prostředků. Teoreticky lze migraci 
u vás spojit s instalací nové verze Entry, avšak upozorňujeme, že u firem, které mají velké databáze nebo větší počet 
databází, může vlastní migrace databází probíhat v řádu hodin. Proto v takovém případě doporučujeme provést 
migraci odděleně od instalace nové verze Entry.

Pro provedení migrace jsme vytvořili speciální program. Tento Vám dodáme zdarma, hrazeny budou pouze služby 
našich konzultantů. Převod lze u mono instalací provádět přes vzdálenou podporu, u síťových instalací doporučujeme 
spíše osobní návštěvu konzultanta. Standardním uživatelům nedoporučujeme provádění akce “svépomocí”  
a případný problémový výsledek akce, či případná ztráta dat, bude v tom případě plně na Vaší odpovědnosti. Žádáme 
Vás o domluvu s našimi konzultanty a provedení migrace v letních či podzimních měsících, kdy je možno akci  
provést v poklidu. Koncem roku jsou vždy naše kapacity čerpány jinými požadavky uživatelů ENTRY, takže včasným 

provedením migrace omezíme Váš i náš stres na konci letošního roku.

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, jednatelé

V Lanškrouně dne 12.8.2013
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 8/2013

Upgrade 
8/2013

z verze 3/2013 z verze 1/2013 z verze 12/2012 z verze 7/2012 z verzí starších

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

ENTRY 15 25 30 35 40

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 8/2013 bude zahájena v druhé půli srpna 2013. V případě zájmu můžete produkty 
objednat telefonicky, e-mailem, či písemnou formou vyplněním objednávky. 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 2013, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých zakoupených modulů. Pouze 
pokud s námi nejste trvale dohodnuti, prosíme o sdělení požadované formy dodávky. 

Objednávka upgrade ENTRY

ENTRY

současná verze: licenční číslo:

Distribuce: zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
Úhrada: na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma)

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

Dne PodpisV

Tvorba XML - účetnictví

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

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

Firma, jméno:

ENTRY 8/2013

Update Adresáře automatizované stahování z registru plátců Dph, Creditcheck a Octopus, mono 
verze 1 900 Kč bez DPH, síťová verze 3 800 Kč bez DPH

Inventura majetku Inventura majetku prostřednictvím mobilního terminálu, 9 000 Kč bez DPH


