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Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími letními měsíci. Připravujeme pro vás pololetní verzi našeho ekonomického,
obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 07/2016 (distribuce bude zahájena v půli července). Po
několika předchozích upgradech, obsahujících především řešení významných legislativních úprav, nebude tento
pololetní upgrade založen na konkrétní legislativní úpravě se zadaným limitním datem. Kromě nových možností
(např. kopírování údajů z QR-kódu do nově přidávaného závazku, kopírování údajů do závazku z došlé pošty, nové
struktury souboru XML přílohy k žádosti o dávku nemocenského pojištění,…) bude obsahovat množství vylepšení
stěžejních úprav minulých upgradů (Kontrolní hlášení, účetní výkazy, ...), jež jsou často inspirovány praktickými
zkušenostmi vás, uživatelů ENTRY. Podrobný popis úprav ENTRY 7/2016 bude dodán současně s verzí.
Upgrade bude obsahovat možnost spolupráce se zcela novým modulem Evidence pošty. Modul slouží pro pořízení
údajů o veškeré poště, přicházející do firmy, či odcházející z firmy a k možnosti využití tzv. workflow, určených
k automatickému oběhu dokumentů pošty v elektronické podobě (jednak prostřednictvím automatizovaně
generovaných e-mailů a jednak avízem v modulech ENTRY) přes zodpovědné schvalující pracovníky a pracovníky
s přiřazenými úkoly, týkajícími se dané pošty. Typickým případem využití pošty je pořízení záznamu o došlé faktuře
(základních hlavičkových informací o faktuře i grafického obsahu faktury), její následné schválení (či neschválení)
zodpovědnými pracovníky a nakonec její zaúčtování v účtárně. Obdobně může „protékat“ firmou informace,
schvalovací proces a přiřazování úkolů k jakýmkoli dalším typům dokladů či dokumentů.
Modul Evidence pošty je licencován a prodáván jako samostatný doplňkový modul (viz. ceník na konci dopisu).
Po dobu prázdnin, tj. při objednání do 31. 8. 2016 Vám z uvedených cen nabízíme na modul zaváděcí slevu ve
výši 25%.
Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. 5. 2016 přináší změnu související s povinností
elektronického podání. Podání, které má být učiněno elektronicky (Přiznání, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, …)
a nesplňuje formát či strukturu zveřejněnou správcem daně, je považováno za neúčinné, tj. jakoby nebylo učiněno,
a to se všemi právními následky. Případný problém XML souboru generovaného z ENTRY může být způsoben
i nesprávným obsahem uživatelských dat. Proto opětovně upozorňujeme, že je nutné vygenerovaný XML soubor
v ENTRY použít jako podklad k nahrání na Daňový portál, tam jej zkontrolovat, případně doplnit, uložit či
vytisknout opis a teprve výsledný XML soubor podat buď přímo z portálu nebo jej uložit k následnému odeslání.
V našem minulém dopise uvedená další novela zákona o dani z přidané hodnoty nevstoupila v platnost dle
původních předpokladů k 1.6.2016, nýbrž je nadále projednávána sněmovnou (pod tiskem č. 717). Novela mimo
jiné zavádí možnost prominutí pokuty za nepodání Kontrolního hlášení a upravuje povinnost reakce na výzvu ke
Kontrolnímu hlášení z pěti kalendářních dnů na pět pracovních dnů. Současně novela mění další paragrafy zákona,
týkající se např. dovozu zboží nebo povinnosti přiznat daň při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou
neusazenou v tuzemsku.

V Lanškrouně dne 22. 6. 2016

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 7/2016
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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 7/2016 bude zahájena v půli července 2016.
Modul Evidence pošty lze objednávat a nasazovat již nyní ke stávající verzi ENTRY.
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 2016, 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 7/2016
Modul Evidence pošty

Distribuce:
Úhrada:

současná verze:

licenční číslo:

Evidence pošty a využívání Workflow nad dokumenty.
Cena dle kategorie Účetnictví / DanEv:
DanEv, Účetnictví 1. skupina 4.500,Účetnictví 2. a 3. skupina
9.000,Účetnictví 4. a 5. skupina
18.000,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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