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Vážení přátelé,
REGISTRAČNÍ POKLADNY

MZDOVÝ SOFTWARE

bez ohledu na výsledek volebního klání zatím stále platí zákon č.
215/5005 Sb., o registračních pokladnách.

Věřím, že jste již všichni zaregistrovali naši informaci o tom, že vzhledem ke stále rostoucí složitosti postupů při zpracování mezd, jsme se
rozhodli od roku 2007 nadále nepodporovat zpracování mezd jednoduchým modulem v rámci programů DOUBLE a SIMPLE. Avizovaný termín se přiblížil. Protože Vás nechceme nechat na holičkách s problémem, jak po Novém roce zpracovávat mzdy, přicházíme se skutečně
velmi výhodnou nabídkou, viz níže, pro stávající uživatele DOUBLE
a SIMPLE na pořízení současného, již velmi úspěšného software DUNA/MZDY. Věřím, že nabídka i kvalita software DUNA/MZDY osloví většinu firem, které si sami zpracovávají mzdy pro své zaměstnance.

Podle nám dostupných informací, většiny našich zákazníků se tento zákon dotýká. Pokud nedojde ve zbývajícím půlroce k legislativní úpravě,
budou muset být vybaveni od 1. ledna 2007 některým ze zařízení s fiskálním modulem. Věřím, že je Vám zřejmé, že úpravy ekonomického
software tak, aby komunikoval s fiskálním zařízením nelze provést a odzkoušet během dvou ani během čtyř týdnů. Vyhovět postupům uvedeným v zákoně totiž vyžadovalo složité zásahy v algoritmech programů.
V současné době tedy uvolňujeme do distribuce programy DOUBLE,
SIMPLE a CAC ve verzích, které zabezpečují prodej pomocí registračních pokladen nebo paragonových tiskáren s fiskálním modulem.
V případě DOUBLE a SIMPLE jsme řešili nespřažené (off-line) propojení s pokladnami EURO 2000TE Alpha a EURO 500 Handy. Nespřažené
znamená, že komunikace mezi PC a pokladnou probíhá v dávkách. Více obecných podrobností k řešení naleznete na www.tco.cz. Na přiloženém CD je popis novinek pro verzi DOUBLE/SIMPLE 9.15
(D:\pdf\double.pdf) a uživatelská příručka pro registrační pokladny
(D:\pdf\uprp.pdf).

Pro vyzkoušení software DUNA/MZDY si můžete stáhnout z našich webových stránek bezplatnou verzi TRIAL, která umožňuje zpracování
mezd dvou pracovníku, bez jakéhokoliv dalšího omezení. K provozu verze TRIAL není potřeba HW klíč. Pokud preferujete osobní předvedení
software a vysvětlení jeho funkcí, kontaktujte prosím naši HOT LINE, telefon 581 277 382, nebo Vašeho dodavatele software. Na měsíc září
plánujeme hromadné prezentace, mj. i software DUNA/MZDY, v několika krajských městech.
Závěrem bych Vám rád popřál možnost prožít si krásnou letní dovolenou a načerpat hodně sil pro, mnohé z Vás, hektickou poslední třetinu
roku 2006.

V případě CaC a v krátké době i pro systém DUNA jsme řešili a řešíme
spřažený (on line) provoz s paragonovými tiskárnami STAR TSP 613,
643 a 743. Technický popis řešení je v samostatném článku, podrobnosti opět naleznete na CD s upgrade CaC 9.15, které budeme také brzy rozesílat.
I v případě, že zákon č. 215/2005Sb., by byl odložen nebo úplně zrušen, dodané úpravy rozšiřují obecně schopnosti programů DOUBLE
a SIMPLE o spolupráci s registračními pokladnami EURO.
Miroslav Till

AKČNÍ NABÍDKA PRO UŽIVATELE DOUBLE A SIMPLE 9.15 NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU DUNA/MZDY

Personální a mzdová agenda firmy /PC/ neomezený počet firem
Sleva pro uživatele DOUBLE 9.15 a SIMPLE 9.15 1)

- 4 762,00 Kč

HW klíč HASP PC 2)

1 400,00 Kč

Převod dat z DOUBLE/SIMPLE do DUNA/MZDY
Nové verze DUNA/MZDY, HOT LINE do 31.1.2008

7 900,00 Kč

0,00 Kč
3)

0,00 Kč

Celkem bez 19% DPH

4 538,00 Kč

Cena včetně DPH

5 400,00 Kč

Komentář k tabulce s akční nabídkou:
1)

Sleva 4 762,00 Kč je poskytnuta pro objednávky přijaté v období od 15. června do 31. října 2006.

2)

Pokud již vlastníte HW klíč HASP pro software DOUBLE/SIMPLE a mzdový program budete provozovat na stejném PC nebo síti, nepotřebujete již
druhý HW klíč.

3)

Nárok na bezplatné nové verze software DUNA/MZDY a HOT LINE do 31. 1.2008 vzniká při podepsání Smlouvy na podporu software DUNA/MZDY
při pořízení produktu.
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POPIS FISKÁLNÍ JEDNOTKY TISKÁREN STAR A KOMUNIKACE S CAC 9.15
Fiskální jednotka tiskárny je zařízení pro trvalé uchovávání informací o
prodaném zboží. Je propojena s PC přes COM (sériový) port. Jednotka obsahuje fiskální paměť a provozní paměť. Z provozní paměti, kde
jsou uloženy jednotlivé prodejní doklady, se zapisují údaje denní finanční
závěrky do fiskální paměti. Jsou to základy a daně podle jednotlivých
skupin DPH. Tento zápis je jednorázový a neměnný.
Fiskální jednotka počítá DPH z ceny s daní a výsledné částky zaokrouhluje na 2 desetinná místa. Celková hodnota účtenky je pak zaokrouhlena matematicky na padesátihaléře.
Součástí fiskální jednotky je i displej, po jehož odpojení je jednotka nefunkční.
Z provozní paměti lze tisknout opakovaně doklady. Po provedení denní závěrky, tzv. Z-reportu, je obsah provozní paměti nulován a kopie dokladu lze tisknout pouze z programu CAC nebo ze žurnálu, který se při
závěrce ukládá na disk PC, zpravidla do adresáře C:\Journal. Tento žurnál obsahuje všechny účtenky, které byly zahrnuté do denní závěrky.
Není možné tento žurnál změnit, neboť mu přísluší unikátní certifikační
kód. Kopii účtenky lze vytisknout na libovolné jiné tiskárně, nikoliv na
tiskárně s fiskálním modulem.
Program CaC komunikuje s fiskální jednotkou pomocí tzv. OPOS driverů (ovladačů) a komunikačního programu „FiskalOPOSDaemon“.

OPOS ovladače dodává přímo výrobce těchto fiskálních jednotek – řecká firma MICRELEC. Ovladače je nutno nainstalovat do vašeho PC. Nové verze OPOS driverů jsou k dispozici na stránkách hlavního dodavatele tiskáren STAR, firmy KONSIGNA Handel k. s.:
http://www.konsigna.cz/default.asp?inc=inc/download/micrelec/index.html
Pokud chcete používat fiskální jednotku, je třeba nastavit její typ v konfiguraci. Při prodeji po uložení účtenky, příp. faktury placené v hotovosti,
jsou data o dokladu předána OPOS daemonem přes OPOS drivery fiskální jednotce. Ta je zapíše do provozní paměti, vytiskne doklad a zobrazí údaje na displeji.
Faktura placená v hotovosti v den, kdy byla vystavena, se zapisuje do
fiskální jednotky celkovou částkou v nulové sazbě DPH.
Podrobný návod na nastavení konfigurace programu CaC pro komunikaci s tiskárnami STAR, vybavenými fiskálním modulem, obdrží uživatelé CaC na CD s upgrade. Budou zde i zmíněné OPOS drivery a návod na jejich instalaci.
Pokud si nebudete jisti se zprovozněním tiskárny s fiskálním modulem,
doporučujeme Vám obrátit se na Vašeho dodavatele software CaC.

AUTORIZOVANÁ ŠKOLÍCÍ A PRODEJNÍ STŘEDISKA
BRNO
ProCad, spol. s r.o.
Hudcova 78
✆ 541 513 345, procad@procad.cz

OSTRAVA
MD Příbor, s.r.o.
Lomená 1520, Příbor
✆ 602 857 093, jmatej@uctujemespolu.cz

HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Miroslav Šindelář
Husova 1615
✆ 603 169 258, sindelarhk@atlas.cz

PLZEŇ
RGO systém, spol.s r.o.
Komenského 401, Přeštice
✆ 377 982 838, rgo@rgo.cz

KARLOVY VARY
LINEA Software
Prokopa Holého 13
✆ 353 220 461, lineasw@mbox.vol.cz

PRAHA
TCO Praha, s.r.o.
Počernická 168
✆ 602 259 512,

KARVINÁ
Ing. Erich Křivan – EKSOFT
Závodní 30/2452
✆ 603 422 029, ekrivan@tco.cz

ZLÍN
Ing. Petra Hanáčková – HAPE
Svatopluka Čecha 302
✆ 724 080 106, phanackova@tco.cz

✉
✉
✉
✉

✉
✉

✉ tco.praha@seznam.cz
✉

VÁŠ DODAVATEL SOFTWARE

PŘEROV
TILL CONSULT a.s.
Čechova 29
✆ 581 277 387, ✉ odbyt@tco.cz

http://www.tco.cz

800 188 888
servis pro uÏivatele sw TCO
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