Informace pro uživatele
11/2016
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme v probíhajících podzimních dnech. Jak jsme Vás již informovali v předcházejících dopisech, připravujeme
novou verzi našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému, verzi ENTRY 11/2016. Verze bude
obsahovat reakci na legislativní změny a dále úpravy zaměřené na práci se zcela novým podpůrným modulem ENTRY,
tj. modulem pro zpracování elektronické evidence tržeb (EET). Současně Vás již nyní, v předstihu, zveme na naše tradiční
lednové semináře.
V modulech Účetnictví a Daňová evidence upgrade reaguje na novelizaci zákona o DPH k 29. 7. 2016 a obsahuje nové
upravené formuláře Přiznání k DPH (vzor č. 20) a Kontrolního hlášení a doplněné kódy DPH. Dle nařízení vlády s účinností od
1. 10. 2016 byl zaveden režim přenesení daňové povinnosti na poskytnutí vybraných služeb elektronických komunikací a
proto je do číselníku Kódů plnění TRCH přidán nový kód 21. Dále dle podnětu Komerční banky, vyplývajícího z nařízení EU,
podle něhož od 31. 10. 2016 musí být všechny SEPA platby importovány ve formátu XML, je v ENTRY řešen nový typ příkazu
„4 SEPA platba“. V modulu Mzdy je provedena aktualizace
formuláře „Příloha k žádosti o dávku“ na novou verzi formuláře
Semináře se uskuteční v následujících
s označením ČSSZ – 89 621 12 – III/2016.
termínech s níže uvedeným programem:
Verze ENTRY 11/2016 bude k dispozici v první půli listopadu
2016 a bude obsahovat popis s informacemi o obsahu upgrade.
Elektronická evidence tržeb je řešena v programu ENTRY
v běžném, tzv. „on-line“, režimu. Zjednodušeně řečeno to
znamená, že bude z ENTRY při hotovostním prodeji zasílán na
státní server požadavek na identifikační kód a po jeho návratu
budou tisknuty doklady obsahující veškeré zákonné náležitosti
tzv. „účtenky“. Tato komunikace je v ENTRY řešena v jednotlivých
souvisejících aktualizacích (parametricky voleno uživatelem):
•
Pokladní příjmové doklady v modulech Účetnictví a
Daňové evidence
•
Pokladní doklady z prodejek v modulu Prodej
•
Úhrady faktur vydaných v modulu Prodej a pohledávek
v modulech Účetnictví a Daňové evidence
•
Speciální tisk úhradových pokladních dokladů faktur
vydaných v modulu Prodej

Středa		

18. ledna 2017

ENTRY – Účetnictví, Daňová evidence, Majetek,
Sklad, Nákup, Prodej, Zakázky, Výroba
08.00 08.30 prezence účastníků
08.30 13.00 přednáška: účetnictví a daňová
		
evidence 2016 a 2017
		lektor Bc. Miloš Pražák, DiS a
		
Ing. Jiří Bednář, DiS
13.00 13.30 přestávka
13.30 15.30 prezentace programu ENTRY
		lektor Ing. Petr Kupsa, Bc. Iva Baťková

Čtvrtek

19. ledna 2017

ENTRY – Mzdy

08.00 08.30 prezence účastníků
Evidovat tržbu v ENTRY má možnost poplatník pořizující
08.30 10.30 přednáška a prezentace programu
doklady přímo ve své databázi a také, v případě evidence
		ENTRY
tržeb v režimu tzv. „pověření“, poplatník evidující tržby za
		lektor Ing. Jan Jón, Ing. Jiřina Jónová
pověřujícího poplatníka (to může být případ účetní, která
10.30 11.00 přestávka
eviduje v „on-line“ režimu tržby za svého klienta).
11.00 13.00 přednáška a prezentace programu
Zavedení EET ve firmách jistě nebude tak jednoduché a s tak
		
ENTRY - pokračování
širokým úsměvem, jako nám politici předkládají ve vydařených
		lektor Ing. Jan Jón, Ing. Jiřina Jónová
televizních reklamách, takže kromě vlastního modulu EET
Vám budou k dispozici naši konzultanti pro poskytnutí služeb
Vložné včetně občerstvení činí první den 1.490,- Kč a
spojených s nakonfigurováním, zaškolením a potřebnou
druhý den 1.240,- Kč za účastníka (včetně 21 % DPH).
správou systému.
Zákazníci s SW smlouvou mají po oba dny slevu 50,Modul ENTRY EET bude k dispozici v první půli listopadu 2016
Kč.
a bude k dispozici včetně detailního popisu modulu. Přesný
Místo konání seminářů:
termín bude záviset na potřebném čase pro naše testování
KINO
Lanškroun
na ulici T. G. Masaryka.
modulu v systému Finanční správy v tzv. produkčním prostředí
(to bude obsahovat již všechny funkcionality pro EET včetně
používání ostrých certifikátů), které bude spuštěno k 1. 11. 2016. Předpokládáme, že minimálně týden budeme potřebovat na
provádění testů naprogramovaných úprav ENTRY a teprve následně budeme moci modul poskytnout uživatelům.
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Ekonomický systém Entry
Současně Vás srdečně zveme na naše tradiční semináře ve dnech 18. a 19. ledna 2017, které se uskuteční stejně jako
v předchozích letech v prostorách lanškrounského kina. Opět se můžete těšit na přednášky lektorů Daně-Audit i HJ-SOFT při
pohodlném sezení a s komfortním výhledem na velké promítací plátno. Kromě přednášek ke změnám účetnictví a mezd zároveň
představíme novinky připravovaných verzí systému ENTRY, tj. verzí 11/2016 a 1/2017.
První přednáškový den bude obsahovat témata účetnictví a daňové evidence. Přednášet budou tentokrát lektoři Bc. Miloš
Pražák, DiS a Ing. Jiří Bednář, DiS. Následující prezentace modulů ENTRY verzí 11/2016 a 1/2017 se bude věnovat úpravám
reagujícím na legislativní změny, novým modulům Elektronická evidence tržeb a Řízený oběh dokumentů a samozřejmě
představíme i další připravené novinky Entry včetně mnoha užitečných informací a praktických postupů.
Druhý přednáškový den bude věnován problematice mezd a přednášet bude lektor Ing. Jan Jón. Na semináři shlédnete a
vyslechnete prezentaci jak legislativních mzdových změn, tak prezentaci mzdového modulu ENTRY 1/2017, který současně
s reakcí na legislativní změny přináší další nové možnosti a úpravy.
Místo konání seminářů: KINO Lanškroun na ulici T. G. Masaryka
Parkování je nejvhodnější na parkovací
ploše u prodejny LIDL na ulici Lorencova alej
(cca 150 m od kina), příp. na Pivovarském
náměstí (cca 150 m od kina) nebo pak placené parkování v centru města, kdy nejbližší
je na ulici 5. května (cca 50 m od kina).

P

Pivovarské náměstí

Ústí nad Orlicí

KINO

P

Nedoporučujeme používat parkoviště
před prodejnou Albert, které je kapacitně
nedostačující a lze na něm parkovat pouze
po omezenou dobu.

Ulice 5. května

Šumperk, Zábřeh

Svitavy
P

Prodejna LIDL

Z organizačních důvodů je nutné se na semináře předem přihlásit. Telefonicky (465 322 889, 465 321 096, 465
324 795), e-mailem (info@hjsoft.cz) nebo poštou (přiložená přihláška). Po obdržení přihlášky Vám zašleme
zálohovou fakturu s platebními údaji pro úhradu účasti na seminářích. Přihlášku i platbu odešlete tak, abychom
je obdrželi nejpozději týden před akcí. Děkujeme.
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) Vám zašleme, příp. jej obdržíte při prezenci na seminářích. Poplatek za
přihlášeného účastníka (nebo náhradníka) vracíme na základě zrušení přihlášky nejpozději do pěti dnů před konáním
semináře.
Se srdečným pozdravem a přáním pohodových dní
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, MBA							
V Lanškrouně dne 24. října 2016
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 11/2016
Upgrade
11/2016
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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 11/2016 bude zahájena v první půli listopadu 2016.
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.

Přihláška ke školení
Firma, jméno:
Školení 18. 1. 2017, počet osob:

e-mail:

Školení 19. 1. 2017, počet osob:

telefon:

Objednávka upgrade ENTRY
Firma, jméno:
ENTRY 11/2016
Elektronická evid. tržeb
Řízený oběh dokumentů

Distribuce:
Úhrada:

současná verze:

licenční číslo:

Elektronická evidence tržeb, v mono verzi ENTRY 1.900 Kč, v síťové verzi
ENTRY 3.800 Kč.
Řízený oběh dokumentů a využívání Workflow nad nimi.
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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