Informační systém ENTRY | Informace pro uživatele 7/2020

strana 1

Informace pro uživatele

7/2020

image: Freepik.com

Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími letními měsíci. Po předchozích verzích, které reagovaly na legislativní
opatření v souvislosti s koronavirovými událostmi, nyní pro Vás připravujeme pololetní verzi našeho
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 7/2020. Verze bude obsahovat reakci
na legislativní změny, především mzdového modulu, a také budou ve verzi obsaženy další úpravy (viz. níže).
Verze ENTRY 7/2020 bude k dispozici v půli července 2020 včetně detailního popisu novinek upgrade.
Legislativní úprava v modulu Mzdy reaguje na Nařízení vlády 62/2020 Sb., které s účinností od 1. 7. 2020
mění NV 595/2006 Sb. o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z čisté mzdy při
výkonu rozhodnutí (nařízení o nezabavitelných částkách). Nový způsob výpočtu se použije při výpočtu
nezabavitelných částek pro účely srážek ze mzdy v rámci modulu Výpočet exekucí. Poprvé se použije při
provádění srážek z červencových mezd, tedy počátkem srpna.
Verze 07/2020 bude obsahovat další úpravy, např. možnost zobrazení a kontroly e-mailové PDF přílohy před
odesláním e-mailu z ENTRY, v účetních modulech nový výstup Vzájemné saldo, v modulu Mzdy pak, v návaznosti
na úpravy verze 4/2020, budou do zadání mzdového listu přidány řádky pro Překážky v době koronaviru, …
Zákonem 231/2020 Sb. se od 1. června 2020 zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za
osoby, za které je plátcem pojistného stát, na částku 11.607,- Kč. V ENTRY se tato změna týká zaměstnavatelů,
kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Nový
vyměřovací základ se poprvé použije při výpočtu mezd za červen, tedy počátkem července. Na tuto změnu bude
reagovat červnová verzi ENTRY 06/2020, která bude připravena v předstihu před standardní pololetní verzí.
Verze 06/2020 bude distribuována pouze na Vaše vyžádání, protože firem, které uvedenou legislativní změnu
budou potřebovat, předpokládáme, není mnoho. Verze bude poskytnuta zdarma jako doplňkový upgrade
vlastníkům verze ENTRY 3/2020 a 4/2020, při splnění distribučních a licenčních pravidel.
Dále upozorňujeme, že v platnost vstoupil zákon 255/2020 Sb., který mění mj. tyto zákony:
1) Zákon 582/91 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 39 odst. 1, dle kterého ELDP předkládají
zaměstnavatelé ČSSZ v elektronické podobě. Změna nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.
2) Zákon 589/92 Sb. o pojistném na SZ, § 9 odst. 2, kde se zaměstnavateli ukládá povinnost zasílat Přehled o výši
vyměřovacího základu v elektronické podobě. Změna nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2020.
Na závěr dopisu připojujeme informaci o nové Mobilní aplikaci
v ENTRY, která je vyvinuta pro mobilní zařízení (mobily, tablety)
pracující na operačním systému Android. Aplikace je koncipovaná
jako dvouvrstvá, kdy aplikace, nainstalovaná na mobilním zařízení,
spolupracuje přes datové (WI-FI / mobilní) připojení s druhou částí
aplikace na firemním serveru. Mobilní aplikace obsahuje především
výstupní informační akce z oblastí účetních, skladových, obchodních
a výrobních. Je tedy určena jak pro manažery či účetní firmy, tak
obchodníky, skladníky, a další pracovníky firmy. Výhodou pro
uživatele je, že jsou jim kdekoli a kdykoli po ruce, na jejich mobilních
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zařízeních, online výstupy z aktuálních dat, nahrazující tiskové, leckdy možná dosud papírové, výstupy, jako např.
Průběžné výsledky, Pohledávky, Závazky, CRM příležitosti, Nákup, Prodej, Objednávky, Stav zásob, Umístění na
skladě, … (viz. poslední stránka dopisu obsahující vzorové obrázky z aplikace). V případě zájmu o objednání /
nabídku / předvedení aplikace nás prosím kontaktujte.

Se srdečným pozdravem a přáním pohodového léta
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA
V Lanškrouně dne 16. června 2020

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 7/2020
Upgrade
7/2020

z verze 3-4/2020

z verze 1/2020

z verze 12/2019

z verze 7-11/2019

z verzí starších

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

ENTRY

20

35

50

65

80

Cena upgrade je stanovena jako % z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.
Distribuce upgrade ENTRY 7/2020 bude zahájena v druhé půli července 2020.
Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2020, mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade veškerých
zakoupených modulů. Upgrade jim bude dodán v souladu s distribučními pravidly dle dohodnuté formy dodávky. Ostatní
firmy mohou v případě zájmu produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem.

Objednávka upgrade ENTRY
Firma, jméno:
ENTRY 7/2020

současná verze:

Mobilní aplikace

Aplikace pro mobilní zařízení (mobily, tablety) pracující na OS Android.

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.

Elektronická evid. tržeb

Modul řešící problematiku elektronické evidence tržeb (EET).

licenční číslo:

Pro nabídku cen modulů nás prosím kontaktujte na telefonech 465 321 096, 465 322 889 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 instalovaná verze programu.

V

Dne

Podpis
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Mobilní aplikace ENTRY - vzorové obrázky:

HJ-SOFT, s.r.o., Hradební 3, 563 01 Lanškroun | www.hjsoft.cz | www.entry.cz | IČ: 62026631
Tel: 465 321 096, 465 322 889, 465 324 795 | E-mail: info@hjsoft.cz, obchod@hjsoft.cz

strana 3

