Informace pro uživatele
4/2019
Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími jarními měsíci. Připravujeme pro Vás dubnovou verzi našeho ekonomického,
obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 04/2019. Verze bude obsahovat jednak reakci na legislativní změny
v účetních a skladových modulech, a jednak budou v těchto i ostatních modulech obsaženy mnohé další úpravy. Verze ENTRY
4/2019 bude k dispozici v půli dubna 2019 včetně detailního popisu novinek upgrade.
Důležité legislativní změny budou vycházet z daňového balíčku 2019, přijatého Poslaneckou sněmovnou dne 12.3.2019 a
vyhlášeného ve Sbírce zákonů 27.3.2019 pod číslem 80/2019 Sb. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po dni jeho vyhlášení, tedy od 1.4.2019, s výjimkou některých, v zákoně uvedených, ustanovení. Zapracovány
budou především změny Zákona o dani z přidané hodnoty, jako jsou změny v zaokrouhlování DPH (jiný algoritmus výpočtu
daně z částky včetně daně, či zdanění částky zaokrouhlení v dokladu) nebo změny opravných daňových dokladů (vystavování
a potvrzování ODD).
Z ostatních změn, které budou v upgrade obsaženy, zde uvádíme např. úpravu dodatečného Přiznání k DPH s možností
zadání důvodu pro podání dodatečného přiznání, či upozorňování při ukládání dokladu ohledně jeho uvedení v Kontrolním
hlášení samostatným řádkem. Nové úpravy budou obsaženy jak v modulech účetních a skladových, tak v modulech Mzdy a
Majetek. Navíc ve Vrcholovém modulu bude k dispozici nově naprogramovaná úprava, tj. evidence přihlašovaných uživatelů do
jednotlivých modulů ENTRY.
Se srdečným pozdravem a přáním pohodového jara
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA
V Lanškrouně dne 28. března 2019
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Ekonomický systém ENTRY - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 4/2019
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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 4/2019 bude zahájena v druhé půli dubna 2019.
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 2019, 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 4/2019

současná verze:

licenční číslo:

Personální centrum

Modul obsahující řešení práce s osobními údaji dle nařízení GDPR.

Evidence OOPP

Modul pro evidenci osobních ochranných pracovních prostředků.

Řízený oběh dokumentů

Modul pro evidenci dokumentů a jejich řízený oběh (workflow) firmou.

Modul řešící problematiku elektronické evidence tržeb (EET).
Elektronická evid. tržeb
Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 321 889 nebo na e-mailu
obchod@hjsoft.cz.
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. Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.
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