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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 07/2018. Verze bude obsahovat reakci na legislativní změny, a to
především v modulu Mzdy a v doplňkovém modulu Personální centrum, obsahujícím řešení práce s osobními údaji dle nařízení
GDPR. Kromě legislativních změn budou v modulech další úpravy, jako např. editace a tisk elektronického formuláře “Prohlášení
poplatníka daně z příjmu fyzických osob”, výstup přehledu absencí (tj. např. sick days), hromadný zápis účetního dokladu do
příjemek, možnost definice výchozí tiskárny (odlišné od výchozí tiskárny Windows), nové možnosti zadávání kurzů ve faktuře
vydané, a mnoho dalších úprav.
Verze ENTRY 7/2018 bude k dispozici v první půli července 2018 a bude obsahovat detailní popis s informacemi o novinkách
upgrade.
Důležitá legislativní změna je obsažena v modulu Mzdy, a to řešení Potřeby dlouhodobé péče, kdy je od 1. června 2018 možno
čerpat novou dávku z nemocenského pojištění, tzv. Dlouhodobé ošetřovné. V souvislosti s novou dávkou je aktualizován
formulář „Příloha k žádosti o dávku“, verze s označením ČSSZ – 89 621 14 – II/2018, a rovněž je aktualizován soubor XML.
Další reakcí mzdového modulu na aktuální vyjádření GFŘ k náležitostem mzdového listu je evidence tzv. „Nepeněžního
plnění osvobozeného od daně“. Jedná se o nepeněžní benefity poskytované zaměstnavatelem, např. o úhradu stravenky
zaměstnavatelem. Pro možnost zadat příjmy osvobozené od daně, které dle Zákona o daních z příjmů 589/1992 (§ 38 j, odst. 2,
písm. f, bod 2) mají být uvedeny na mzdovém listu, je v číselníku Mzdové kódy zavedena nová Skupina „M – nepeněžní plnění
osvobozené od daně“.
Od 25. května 2018 platí obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Na základě
interní analýzy této problematiky, ale i ve spolupráci s právníky a s vybranými zákazníky, jsme připravili v ENTRY komplexní
řešení problematiky správy osobních údajů. Informační systém ENTRY prostřednictvím nového modulu Personální centrum
poskytuje nástroj, který pomůže správcům i zpracovatelům osobních údajů patřičně nakládat s osobními údaji v souladu
s GDPR.
Modul ENTRY Personální centrum je vytvořen a distribuován jako doplňkový modul ENTRY a jeho užívání je podmíněno
vlastnictvím licence modulu. Po nahrání licence jsou veškeré jeho možnosti k dispozici jednak ve všech základních modulech
ENTRY, a jednak jako samostatně spustitelný modul.
Zájemcům nabízíme zaslání podrobnějších informací o modulu, nebo předvedení modulu v čase cca 1 hod. formou prezentace
zdarma. A současně prodlužujeme nabídku slevy 15% při objednání modulu do konce června 2018.
Na závěr tohoto informačního dopisu Vás ještě oslovujeme se speciální nabídkou školení informačního systému ENTRY. Při
poskytování našich služeb k programu ENTRY se totiž poměrně často setkáváme s tím, že uživatelé neznají mnohé možnosti
programu a také že neovládají jednotlivé akce programu optimálním způsobem. Častým důvodem je fakt, že nově přijatí
pracovníci neabsolvují školení ENTRY v dostatečném rozsahu a pracují v programu pouze s omezeným okruhem znalostí, které
získali od svých předchůdců či kolegů.
Proto Vám nabízíme v měsících červenec až říjen 2018 možnost absolvování doškolovacích kurzů ENTRY našimi konzultanty
za sníženou cenu se slevou 15%. Místo standardní hodinové sazby 870,-Kč (platí pro max. 3 osoby) nyní 740,-Kč bez DPH
(v rámci akce cena platí při počtu do 5 osob, další osoba 150,-Kč).
Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, MBA, jednatelé
V Lanškrouně dne 15.6.2018
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Ekonomický systém ENTRY - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2018
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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 7/2018 bude zahájena v první půli července 2018.
V případě zájmu můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, či 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 2018, 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 7/2018

současná verze:

licenční číslo:

Personální centrum
Evidence OOPP
Řízený oběh dokumentů

Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR.
Modul pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.
Modul pro evidenci dokumentů a jejich řízený oběh (workflow) firmou.

Elektronická evid. tržeb

Modul řešící problematiku elektronické evidence tržeb (EET).

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 321 889 nebo na e-mailu
obchod@hjsoft.cz.
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.

V

Dne

Podpis

HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz, www.entry.cz | IČ: 62026631, DIČ: CZ62026631
Tel.: 465 321096, 465 322889, 465 324795 | E-mail: info@hjsoft.cz

