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Občasník pro uživatele a příznivce programů firmy CSH

Portál veřejné správy
Co je to portál veřejné správy (dále PVS)? Je to nové
internetové rozhraní, přes které se budou posílat
veškerá elektronické podání pro úřady veřejné
správy. Výhoda je v tom, že toto rozhraní je jednotné
pro všechna podání ať se jedná o podání pro finanční
úřady, správu sociálního zabezpečení, zdravotní
pojišťovny,
úřady,…
Portál
má
adresu
http://www.podani.gov.cz .
Nyní je možné přes toto rozhraní podávat nové roční
evidenční listy důchodového pojištění (RELDP).
Znamená to však mít program, který bude s PVS
komunikovat, zasílat příslušné dokumenty a
zobrazovat hlášení a stav vašich podání. Bohužel
tvůrci portálu takový program nevytvořili a prý ani
nikdy nevytvoří – vymlouvají se na to, že by jej museli
napsat pro všechny platformy (Windows, Unix, Linux,
….), které na světě existují, aby prý nikoho
nediskriminovali, a to prý není v jejich silách. Proto si
komunikační program musí napsat každý tvůrce
aplikace, která má ambice komunikovat s PVS, sám
právě pro tu platformu, pro kterou je napsaná jeho
aplikace.

Jak komunikace probíhá
PVS si představte jako podatelnu, které předáváte
váš dokument. Nejdříve tedy potřebujete vlastní
dokument. Ten vám musí vytvořit nějaký program. To
znamená, že místo aby dokument vytiskl, zapíše ho
definovaným způsobem do souboru. Dokument si
načte náš komunikátor (a tady už vidíte, že nezávisí,
jaká aplikace dokument vytvořila, protože formát
elektronického dokumentu definuje jeho příjemce –
v případě evidenčních listů je to ČSSZ). Komunikátor
pak dokument opatří vaším elektronickým podpisem,
zašifruje (aby jej nikdo při cestě internetem nemohl
přečíst) a zabalí do elektronické obálky, na kterou
napíše adresu konečného příjemce. Toto vše odešle
na portál.
Portál zkontroluje platnost vašeho podpisu, přidělí
přijatému dokumentu tzv. korelační číslo – to si
můžete představit jako podací číslo doporučeného
dopisu a odešle dokument konečnému příjemci podle
adresy v obálce. Nyní se komunikátor musí dotazovat
portálu, jak dopadlo podání dokumentu u konečného
příjemce. Až jej tedy konečný příjemce zpracuje,

pošle na portál buď potvrzení, že je vše v pořádku
nebo seznam chyb. Tuto zprávu si přečte
komunikátor a zobrazí uživateli výsledek podání.
Z výše uvedeného popisu vyplývá, že je to obdoba
doporučeného dopisu s doručenkou, protože se na
konec dozvíte, zda váš dokument došel do správných
rukou a s jakým výsledkem.

Komunikátor a RELDP
Protože od letošního roku se musí odesílat evidenční
listy za každého zaměstnance a to navíc každý rok,
má správa sociálního zabezpečení velký strach, že
zpracování papírových formulářů nestihne. Proto
všemožně tlačí na to, aby dostala data v elektronické
podobě a to nejlépe právě přes PVS, protože pak
proběhne vše zcela automaticky bez zásahu člověka.
Sice podporují i předávání evidenčních listů
vypálených například na CD (na disketu se vám
pravděpodobně nevejdou, pokud máte trochu víc
zaměstnanců), ale o tomto způsobu moc nemluví a
snaží se jej zatajit.
My pro vás nyní máme k dispozici komunikační
program, který v první fázi umí odesílat RELDP.
V dalších fázích – až se rozeběhnou i podání dalších
dokumentů, budeme na internetu uveřejňovat
definice dalších typů dokumentů. Z kuloárových
zpráv se nám doneslo, že nyní tvůrci portálu pracují
na Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném
malých organizací, v první polovině roku 2005 mají
rozeběhnout přihlášky a odhlášky na ČSSZ a do
konce roku některá z daňových přiznání. Tyto zprávy
máme přímo od tvůrců portálu, takže na nich bude
asi něco pravdy.

Ceny PVS komunikátoru
Licence pro instalaci na
1 až 3 počítače
4 až 10 počítačů
neomezeně počítačů

1 990,3 990,7 990,-

Jedná se o počítače jednoho uživatele. Ceny
neobsahují DPH. V ceně máte definice všech dalších
dokumentů, které kdy budou k dispozici.

Firma CSH naděluje
Sysel C/S naposled levně

40%

Letos naposled máte šanci získat účetnictví Sysel ve
verzi klient / server s výraznou slevou. Do konce roku
2004 si jej mohou majitelé jakékoliv verze programu
Sysel PX zakoupit za cenu

Výhodou tohoto řešení je to, že budete mít celý
ekonomický systém od jednoho dodavatele, ušetříte
na nových verzích i poradenských službách (za
každý další program od nás doplácíte jen 500,- Kč).

25 000,-



+DPH. Připomínáme, že se jedná o ničím
neomezenou verzi se všemi moduly pro vedení
účetnictví pro neomezený počet účetních jednotek.
Součástí je i převodní program, který převede data
z verze Paradox do verze klient / server a MSDE, což
je verze SQL serveru pro 5 současně běžících
transakcí. To nejsou současně připojení uživatelé,
těch může být neomezený počet, omezení je jen na
to, kolik uživatelů může současně spustit nějakou
akci na serveru. A protože akce trvají poměrně
krátkou dobu, může i na MSDE současně pracovat
poměrně hodně uživatelů.
Můžete tak získat program, který zvýší velmi
razantně bezpečnost vašich dat. A je cennějšího než
vaše data? Přijít o data z jakéhokoliv důvodu se
rovná katastrofě. Proto neváhejte.


Syslík C/S je také v akci
A aby to nebylo líto majitelům mezd Syslík, připravili
jsme pro ně rovněž vánoční slevu. Syslík C/S existuje
jen ve dvou verzích – do 100 zaměstnanců a
neomezená verze. Obě jsou pak pro zpracování
neomezeného počtu firem. A co se týká bezpečnosti
dat, je to stejné jako u účetnictví. Majitelé jakékoliv
verze Syslík PX mohou do konce prosince 2004
objednávat za ceny

do 100 zam. 10 000,neomezeně 20 000,+DPH. K programu rovněž dostanete
program, který převede veškerá data.

Máte účetnictví a chcete mzdy?
Pro vás platí zcela stejná nabídka: K jakékoliv verzi
Sysla či Syslíčka si můžete zakoupit do konce roku
2004 jakoukoliv verzi Syslíka se slevou

40%


Účetnictví k Domovníkovi
Někteří uživatelé Domovníka si zakoupili program
bez účetnictví. Myslíme si, že udělali velkou chybu,
protože vzájemné propojení obou programů, které
neustále prohlubujeme, vám ušetří velké množství
práce i zamezí velkému množství chyb. Pokud
chcete využívat výhod vzájemného propojení obou
programů máte jedinečnou šanci využít vánoční
slevu do konec roku 2004

25%
z ceny, za kterou byste si museli dokoupit rozšíření o
účetnictví.


Chcete si vydělat?
Doporučte jakýkoliv program z naší nabídky svým
známým. Do konce roku 2004 vám nabízíme provizi

převodní




Máte mzdy a chcete ještě
účetnictví?
Pokud máte program Syslík (jakoukoliv verzi) a
chcete jej doplnit o účetnictví Sysel, máte možnost
využít do konce roku 2004 slevu

30%
z prodejní ceny programu (normálně kdykoliv jindy
máte možnost získat provizi 20%). Na našich
internetových
stránkách
najdete
formulář
zprostředkovatelské objednávky. Abychom věděli, že
jste to byli právě vy, kdo program doporučil,
vytiskněte si ji, vyplňte ji a odešlete (třeba faxem). Až
nový zákazník zaplatí objednaný program, dostanete
slíbenou provizi.


