Informace pro uživatele
7/2015

Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme v probíhajícím prvním měsíci prázdnin. Připravujeme pro vás pololetní verzi našeho
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 07/2015.
Upgrade obsahuje významné úpravy a vylepšení obecných formulářů ENTRY s množstvím úprav prakticky ve
všech modulech programu. Významně bylo zapracováno na úpravách Vrcholovém modulu, jako je např. možnost
seskupení databází konkrétní firmy pro přehlednější otevírání databází, nové možnosti v seznamu databází, či
možnost zakládání databází kopií z archivu nebo z jiné databáze. Značné množství novinek obsahují i jednotlivé
moduly, např. modul Účetnictví (Interní doklad s řádky v různých měnách), Majetek (filtrační lišta v aktualizacích
majetku), modul Nákup (Kontrola plnění TRCH v příjemce na sklad), modul Mzdy (nová varianta výpočtu srážek,
samostatné zálohování mzdových tabulek). Detailní popis je uveden v dokumentu „Novinky upgrade 7/2015“.
V průběhu jarních měsíců jsme Vám zaslali e-mail s odkazem na dotazník, který sloužil jednak jako podklad pro
zpracování bakalářské práce a druhým jeho cílem bylo dát prostor Vám, uživatelům ENTRY, sdělit nám Váš názor na
úroveň programu i služeb naší firmy. Prostřednictvím Vašich odpovědí jsme získali množství zajímavých podnětů
a s reakcí na některé z nich se setkáte již v upgrade 7/2015 formou novinek programu. Současně využíváme tuto
příležitost a za vyplnění dotazníku Vám srdečně děkujeme.
S předstihem Vám předáváme informaci od poskytovatele prověřovacího systému pro hodnocení firem Octopus,
že ke konci roku 2015 (příp. počátkem 2016) bude tento systém zrušen. Souběžně pak bude v lednovém upgrade
ENTRY odstraněno používání tohoto hodnocení firem, ale nadále bude možno používat obdobné hodnocení firem
Creditcheck. Těm z Vás, kdo využívali placenou verzi Octopus, můžeme zprostředkovat kontakt pro využívání služby
od společnosti Credit Check, s.r.o.
Připojujeme důležitou informaci pro několik málo z Vás, kteří dosud používáte program DOS-Sklad. Vývoj
tohoto programu byl ukončen před cca 10 lety a nadále byl udržován pouze z hlediska doplňování číselníků
při změnách sazeb DPH. Používání programu bylo až doposud možné díky absenci zásadní legislativní úpravy,
která by jeho používání znemožnila. K takovému okamžiku však s největší pravděpodobností dojde počátkem roku
2016 díky připravovaným Elektronické evidenci tržeb a Kontrolnímu výkazu. Řešením je přechod na moduly ENTRY
(s možností kompletního přenosu dat), s čímž Vám samozřejmě budeme rádi nápomocni, jen prosíme v zájmu
Vašem i našem nenechávejte přechod až na konec roku a kontaktujte nás co nejdříve.

V Lanškrouně dne 17. 7. 2015

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta
Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2015
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Poznámka:
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.

Distribuce upgrade ENTRY 07/2015 bude zahájena na přelomu července a srpna 2015. 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 2015, 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 7/2015

současná verze:

licenční číslo:

Automatické zálohování

Automatické hromadné zálohování, mono verze 900 Kč, síťová verze 1800 Kč.

Update Adresáře

Automatizované stahování z registru plátců Dph, Creditcheck,
mono verze 1 900 Kč, síťová verze 3 800 Kč.
Inventura majetku prostřednictvím mobilního terminálu, 9 000 Kč.

Inventura majetku
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.
Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.
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