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Informace pro uživatele
12/2021

Vážení přátelé,
srdečně Vás zdravíme s nadcházejícími zimními měsíci. Věřili jsme, že tradici našich lednových seminářů
přerušíme pouze na jeden rok, a že v lednu 2022 se již budeme moci naživo potkat a tuto společenskou akci si
také společně užít. Bohužel, nezbývá nám než tuhle víru o rok posunout, protože v půli ledna, kam naše semináře
spadají, jen stěží bude, z hlediska pořádání hromadných akcí, lepší situace, než jaká je nyní v listopadu. Proto
jsme se rozhodli, stejně jako loni, nahradit seminář online formou, a provést školení novinek informačního
systému ENTRY prostřednictvím webináře.
Webinář ENTRY se uskuteční ve středu 19. ledna 2022 pod vedením lektorů HJ-SOFT, kterými budou
prezentovány jak daňové a účetní novinky, jako reakce na aktuální legislativní změny, tak další novinky
programu, a to vše současně s ukázkami jejich řešení přímo v modulech ENTRY.
Termín a program webináře:
Středa 19.1.2022 Webinář ENTRY
8:30

10:00

10:00
10:15

10:15
11:30

prezentace programu ENTRY – účetní a skladové
moduly
lektor: Ing. Petr Kupsa
Přestávka
prezentace programu ENTRY – mzdový modul
lektor: Ing. Jiřina Jónová

Vložné za účastníka činí 900,- Kč bez DPH (plus DPH 21%).
Místo konání: online webinář

Pro sledování online webináře budete potřebovat počítač s reproduktory nebo sluchátky (ideálně například
notebook, který má již reproduktory ve standardní výbavě). Před spuštěním webináře obdržíte na Vaši
e-mailovou adresu připojovací odkaz s návodem.
Připravujeme pro Vás nové verze našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému
ENTRY, a to verze 12/2021 a 1/2022. Verze budou reagovat na legislativní změny připravované k počátku
roku 2022 a přinesou standardní každoroční úpravy, spočívající v přípravě nových daňových formulářů, včetně
tvorby XML souborů. Navíc verze budou obsahovat další „nelegislativní“ novinky, jejichž nástin uvádíme v textu
níže.
V účetních modulech (Účetnictví a Daňová evidence) jsou připravovány legislativní úpravy:
- Přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021.
- Přiznání k silniční dani za rok 2021 a výpočet záloh v roce 2022.
- Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021.
- Přehledy pro OSSZ za rok 2021.
- Přehledy pro ZP za rok 2021.
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Ve mzdovém modulu jsou připravovány legislativní úpravy:
- Uzavření roku 2021 (změny v souvislosti s přechodem evidence dovolené ze dnů na hodiny).
- Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2021 (zrušení SHM, daňové zvýhodnění).
- Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 2021 (nový tiskopis).
- Změna zákonných parametrů pro rok 2022 (redukční hranice, základní sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění)
- Zrušení limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu.
- Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy pro rok 2022.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022.
Co se týče dalších novinek, nevyvolaných legislativními změnami, můžete se těšit na Daňový kalendář,
zabudovaný přímo v ENTRY, možnost exportu dat do Excelu dle nastavené filtrace a pohledu ve formuláři
Listování, na možnost zaheslování tvořených záloh, možnost otevření detailního záznamu číselníku přímo
z lookupového editu aj.
Nejzásadnější a nejviditelnější změna se ovšem bude týkat vývoje nových verzí ENTRY v novém vývojovém
prostředí Delphi 10, přičemž lednová verze bude první verzí, vytvořenou v tomto prostředí, která bude
uvolněna do hromadné distribuce pro všechny uživatele. Z hlediska funkčnosti verzí nebude rozdíl, verze
z prostředí Delphi 10 budou obsahovat v podstatě vše, co současné verze ENTRY. Uživatel ovšem hned
zaregistruje modernější design, tj. nový vzhled formulářů, ikon, ovládacích prvků, aj. A současně jsou nové verze
ENTRY budovány na novém základě, který umožní provést zásadní změny v dalších verzích, jež budou postupně
následovat (např. nové ovládací komponenty, nové možnosti formulářů, nový přístup k datům, možnost
přechodu na vyšší verze databázového serveru FireBird).

Se srdečným pozdravem a přáním příjemného konce roku,
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, Ph.D., MBA

V Lanškrouně dne 22. listopadu 2021
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Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 12/2021
Upgrade
12/2021

z verze 8-10/2021

z verze 2-5/2021

z verze 1/2021

z verze 12/2020

z verzí starších

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

ENTRY

20

35

50

65

80

z verze 1/2021

z verzí starších

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 1/2022
Upgrade
1/2022

z verze 12/2021
% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

% ze zákl. ceny

ENTRY

20

35

50

65

80

z verze 8-10/2021 z verze 2-5/2021

Cena upgrade je stanovena jako % z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence.
Distribuce upgrade ENTRY 12/2021 bude zahájena v první půli prosince 2021.
Distribuce upgrade ENTRY 1/2022 bude zahájena v druhé půli ledna 2022.
Firmy, které s námi mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2022, 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:
současná verze:

ENTRY 12/2021

licenční číslo:

ENTRY 1/2022
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.

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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Webinář – organizační pokyny
Z organizačních důvodů je nutné se na webinář 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 potvrzení registrace a výzvu k platbě s platebními údaji pro úhradu účasti na webináři. Přihlášku
i platbu odešlete tak, abychom je obdrželi nejpozději týden před akcí. Děkujeme.
Daňový doklad Vám bude následně zaslán v zákonné lhůtě. Poplatek za přihlášeného účastníka vracíme na
základě zrušení přihlášky nejpozději týden před konáním webináře.

Webinář - přihláška
Firma, jméno:
telefon:

Webinář 19. 1. 2022, počet účastníků:
Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

Účastník:

e-mail:

V

Dne

Podpis
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