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Občasník pro uživatele a příznivce programů firmy CSH

Slavili jsme narozeniny

Novinky na PVS

Už je to tak, naší firmě je 10 let. I když některé naše
programy jsou daleko starší, protože první pokusy se
datují již do roku 1990, jak možná někteří pamětníci
pamatují. Ale ve větším měřítku se firma rozvinula až
v onom památném roce 1995.

O Portálu veřejné správy (PVS) jsme v našem
zpravodaji napsali už hodně. Takže se nebudeme
opakovat a napíšeme si jen, co je nového. Od
července
funguje
zasílání
přihlášek/odhlášek
k nemocenskému pojištění. To je v současnosti již
v běžném provozu.

A tak jsme vzpomínali, co jsme za tu již poměrně
dlouhou dobu zažili i nějaká láhev šampaňského
bouchla. Pojďme si společně zrekapitulovat co se
v naší firmě za dobu její historie dělo:
1990
1993
1994
1995
1996
1997
1999
2001
2001
2002
2004

první pokusy o tvorbu programů
mzdy Syslík pro DOS
účetnictví Sysel a Syslíček pro DOS
zahájení vývoje pro Windows
účetnictví Sysel a Syslíček pro Windows
mzdy Syslík pro Windows
zahájení vývoje pro SQL server
účetnictví Sysel pro SQL server
správa nemovitostí Domovník
mzdy Syslík pro SQL server
komunikátor PVS

Myslím, že toho není málo. A je z toho možná vidět,
že se snažíme vždy používat moderní technologie.
Vývojem pro ně se začínáme zabývat hned po jejich
zpřístupnění. Proto možná potěší ty, co využívají
vždy nejnovější verze programů, zpráva, že verze CS
fungují bez problémů na SQL serveru 2005.
Přejme si všichni, aby nás do další desítky let
neopustilo nadšení a aby se nám dařilo dělat funkce,
které potřebujete vy, naši uživatelé. To se
samozřejmě neobejde bez vaší spolupráce, proto
jsme rádi za každý námět na vylepšení programu.
Možná úplně všechny náměty nezrealizujeme – třeba
proto, že si myslíme, že námět není použitelný
obecně nebo že by porušil stávající koncepci
programu, ale převážnou většinu vašich námětů se
zapracovat snažíme.

Nyní je možné se zaregistrovat k daňovým podáním.
Bohužel v době psaní ještě nebyla známa přesná
pravidla pro zasílání daňových přiznání, ale možná
v době, kdy zpravodaj čtete již pilně programujeme
možnost zasílání daňových formulářů. Bude tak
možné zasílat daňové přiznání k DPH, dani z příjmu
pro fyzické osoby - typy A i B, dani z příjmu pro
právnické osoby, silniční dani a dani z nemovitostí.
Uživatelé, kteří již komunikátor mají si stáhnou jen
novou definici příslušného formuláře (nebo lépe
nejnovější verzi celého komunikátoru). Za nové
definice ani nové verze komunikátoru se nic neplatí,
komunikátor máte jednou pro vždy pro všechna
podání, která se na portále objeví. Pokud budou
definovány nějaké funkce přímo k jednotlivým
formulářům (například náhledy, tisky, kontroly apod.),
bude možné si zakoupit speciální knihovnu s těmito
funkcemi. Ale pro vlastní odesílání formulářů není
nikdy tato speciální knihovna nutná, ta jen rozšiřuje
komfort při práci s danými formuláři.

Jak fungují účetní firmy

A co by to bylo za oslavu bez dárků. Ale v tomto
případě dostanete dárky vy a naším dárkem bude
vaše spokojenost. Otočte proto tento list a dozvíte se
více.

Pokud jste účetní firma a vedete mzdovou nebo
účetní agendu jiným firmám postupujete následovně:
Zaregistrujete se na sociální správě a na portálu
veřejné správy jako zástupce. Všechny vámi
zastupované firmy se musí běžným způsobem také
zaregistrovat na sociální správě a na portálu při
registraci zplnomocní účetní firmu k zastupování. Od
toho okamžiku již zastupovaná firma nemusí nic
dělat. Účetní firma může podání podepisovat svým
podpisem a posílat veškerá podání za všechny firmy,
které je zplnomocnily. Pokud se zastupovaná firma
rozhodne, že již nechce využívat služeb účetní firmy,
jednoduše zruší na portálu zplnomocnění nebo
zplnomocní jiného zástupce.



Tímto způsobem si mohou i účetní firmy ušetřit
spoustu práce a toneru v tiskárně.

Dárky pro vás
O výhodách řešení klient – server jsme napsali už
hodně vět. A dnes a denně se o nich přesvědčujeme.
Ať je to vysoký spolehlivost dat nebo snadnější
možnost tvorby různých speciálních funkcí.
Jmenujme namátkově sledování a vyhodnocování
saldoúčtů v Syslovi. Nyní je v CS verzi tato funkce
úplně přepracována a můžete si nechat zobrazit jen
to, co vás zajímá a nemusíte tisknout desítky papírů.
Můžete si tak vybrat z mnoha parametrů, co chcete
zobrazit a pak si jen na druhé záložce rozklikáváte
v přehledném stromě to, co vás zajímá. Pokud
chcete rovnou zaúčtovat nevyrovnané saldo můžete
tak učinit jediným stiskem tlačítka. Ostatně podívejte
se na obrázek:

Dárek 2: Při objednání do konce listopadu je přechod
z libovolné PX verze programu Syslík na verzi CS
do 25 zaměstnanců
4 000,- (ušetříte 1 599)
do 100 zaměstnanců
10 000,- (ušetříte 7 499)
neomezeně zaměstnanců 20 000,- (ušetříte 14 999)
Získáte tak neomezené verze jak funkčně, tak
v multiverzi počtem zpracovávaných firem.
Data z PX verze je možné kdykoliv převést zdarma
dodaným převodním programem. Kromě několika
nastavení, která jsou v CS verzi navíc se data
převedou zcela kompletně.
A ještě něco pro ty, kdo ještě některý program
nemají.
Dárek 3: Pokud máte mzdy Syslík CS a
chcete dokoupit účetnictví Sysel CS je cena
při objednání do konce listopadu

30 000,-

(ušetříte 12 499)

Dárek 4: Pokud máte účetnictví Sysel CS a
chcete dokoupit mzdy Syslík CS jsou ceny
při objednání dokonce listopadu
5 000,- (ušetříte 1 799)
do 25
do 100
15 000,- (ušetříte 6 249)
30 000,- (ušetříte 12 499)
neomezeně
Dárek 5: Nakonec cenová bomba –
jakákoliv PX verze při objednání do konce
listopadu bude s 60% slevou. Toto platí i
pro nové uživatele, proto oznamte tuto
radostnou zprávu všem svým známým.
V objednávce vždy uvádějte, který dárek
jste si vybrali. Všechny zde uváděné ceny
neobsahují 19% DPH.

Taková funkce nebyla v PX verzi myslitelná. A
podobné jiné funkce pro vás můžeme v CS verzi
udělat.
Verze PX budeme samozřejmě z hlediska platné
legislativy udržovat i nadále, nemějte vůbec žádný
strach, že přestanou fungovat. Uživatelů PX verze je
tolik, že si to prostě dovolit nemůžeme. Jen nové
speciální funkce budeme přidávat jen do verze CS.
Tím se bude stávat verze CS daleko komfortnější.
Dárek 1: Při objednání do konce listopadu je přechod
z libovolné PX verze programu Sysel nebo Syslíček
na verzi Sysel CS za
20 000,- (ušetříte 14 999)
Ve mzdách jsme rozšířili nabídku CS verze i pro firmy
do 25 zaměstnanců.

Neváhejte, takové drastické snížení cen je
opravdu naposled, pokud ovšem nechcete čekat
dalších 10 let na další oslavu našich narozenin. A to
už budeme mít programy zcela jiné založené na
úplně jiných technologiích.
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