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Vážení zákazníci,
jako již tradičně, v předvánočním čase, jsme pro 
Vás připravili další číslo našeho občasníku MUP. 
Zcela výjimečně je to v tomto roce první tištěné 
číslo, které se Vám dostává do rukou. Důvod je je-
diný, celý rok všichni naši vývojoví pracovníci, me-
todici, programátoři a testeři intenzivně pracovali 
na výrazně inovované verzi ekonomického systé-
mu DUNA. Inovace se týkala zejména obchodního 
modulu, který je zcela nově koncipován. Myslím, 
že však řadu z Vás potěší i novinky v ekonomické 
části. 
Se změnami, nejenom v systému DUNA, jsme 
průběžně seznamovali naše obchodní partnery 
z celé ČR tak, aby byli připraveni Vám poskytnout 
potřebné informace a kvalitní podporu. Poslední, 
třídenní školení partnerů, v tomto roce již čtvrté, 
jsme uspořádali na začátku října ve Velkých Losi-

nách. Asi si řeknete, že tato informace Vás vůbec 
nezajímá. Důvod, proč se zde o tom zmiňuji je 
prostý. Chci jenom podtrhnout, jak rozsáhlé jsou 
nové možnosti, které obsahují připravené verze 
našeho software. I našim dlouholetým obchod-
ním partnerům, dealerům, trvalo několik dnů 
prvotní seznámení a jistě řadu dnů a hodně času 
již strávili a ještě stráví s vyzkoušením všech nově 
zabudovaných funkcí. Chci proto na Vás, na staré 
i nové uživatele systému DUNA a DUNA/MZDY, 
apelovat, abyste rozhodně využili některá z námi 
nabízených školení, která Vás nejjistěji dovedou 
k pochopení a k využívání všech poskytovaných 
možností. 
Nyní se zmíním heslovitě o rozhodujících vlast-
nostech systému DUNA a o novinkách v ostatních 
našich produktech. Další podrobnosti naleznete 
v článcích mých kolegů.

Cena až v neposlední řadě. I když i naši partneři po 
absolvovaných školeních srovnávali schopnosti 
systému DUNA s jinými, které jsou zacílené zejmé-
na na podstatně větší firmy, cena pořízení licence 
i cena podpory v dalších obdobích se výrazně ne-
mění. Za povšimnutí jistě stojí i možnost proná-
jmu software, který vždy zahrnuje na pronajímané 
období i základní podporu. Naše ceny pronájmu 
jsou naprosto bezkonkurenční. Prodlužování pro-
nájmu do dalšího období je technicky i obchodně 
naprosto jednoduché. Cena za 3-měsíční proná-
jem a domnívám se, že ani za 6-měsíční pronájem, 
nezatíží fungování žádné firmy. A navíc, i když do 
zavedení systému budete muset investovat čas 
i finanční prostředky na školení, na práci dealera, 
atd., nebude to pro Vás jednorázová ekonomická 
zátěž. 
Systém má několik technických a současně ob-
chodních variant. Všechny varianty však umožňu-
jí zpracovávat data neomezeného počtu firem. 
Vždy zahrnuje všechny běžné účetní, ekonomické 
a obchodní agendy, které jsou velmi výrazně pro-
vázané.

 Základní varianta, s názvem DUNA TRIAL je 
 určena pro firmy se skutečně zanedbatelným 
 rozsahem dat, prioritně je však určena zákazní-
 kům pro otestování funkcí a možností systé-
 mu.
 Další, vyšší verze DUNA LIMITED je využitelná 
 ve firmách s větším, ale přesto omezeným ob-

 jemem dat. Přesná čísla můžete získat dota-
 zem u našich partnerů.
 Plný systém DUNA nemá, co se týká objemu 
 dat, žádná omezení. Celkový technický limit, 
 2 GB uložených dat, je i pro velké firmy těžko 
 dosažitelný.
 Kromě kompletu, který obsahuje všechny 
 agendy, připravujeme i samostatný modul 
 DUNA OBCHOD, který je prioritně předurčen 
 pro prodej s využitím softwarové pokladny.
 Platí vždy, že z nižšího stupně software lze pře-
 jít na vyšší. Stejně tak, po nějakém období pro-
 najímání software se můžete rozhodnout za-
 koupit licenci.

Příprava systému k jeho plnému nasazení vyža-
duje určitý čas a znalosti. Systém totiž poskytuje 
řadu možností a variant práce, které nemusí vždy 
korespondovat s vašimi současnými pracovními 
postupy. Právě nastavení konfiguračních parame-
trů může návaznosti a složitost systému výrazně 
zjednodušit, což ale může být ve shodě s Vaší 
skutečnou potřebou. Také naplnění některých zá-
kladních a obchodní číselníků vyžaduje promyš-
lený přístup. Rozhodně Vám doporučuji v nějaké 
míře, zejména ze začátku, využít pro přípravu na 
nasazení systému služeb našich partnerů. 
Mezi zásadní obecné vlastnosti systému DUNA pa-
tří možnost mít otevřeno současně více formulářů 
a mezi nimi se jednoduše přepínat. Ve vybraných 
případech je možné formuláře synchronizovat, 
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např. mám-li otevřenou současně výdejku ze 
skladu, číselník odběratelů a seznam skladových 
karet, synchronizací z formuláře výdejky se mi 
zobrazí právě ten odběratel, pro kterého dělám 
výdej a právě karta té skladové položky, se kterou 
na výdejce momentálně pracuji.

Každý formulář má svou vlastní ovládací lištu, kde 
většina naskládaných funkčních tlačítek jsou tla-
čítka shodná pro všechny formuláře (evidence) 
a některé jsou speciální pro daný formulář (např. 
ovládací lišta pro vydané faktury).

Formuláře můžete zvětšovat včetně fontů (vyplně-
né údaje) dle potřeb, resp. možností Vašeho zraku. 
Ve většině formulářů můžete jednoduše vytvářet 
kopie záznamů, které následně upravíte a uložíte 
jako další nový záznam. 
Při vyplňování základních formulářů si vystačíte s 
klávesnicí. V některých případech je však pohodl-
nější použít myš.
Většinu záznamu je možné opravovat, přičemž 
systém poskytuje nástroje pro řešení  vedlejších 
dopadů provedených oprav.
Systém obsahuje více než 600 různých tiskových 
výstupů. Ty můžete z velké části exportovat do ně-
kolika formátů, DOC, XLS, PDF a další.  
Uložené záznamy z jednotlivých evidencí můžete 
ukládat do tabulky a následně přihrávat. Většinu 
evidencí je možné exportovat do Excelu, některé 
do XML, přičemž XML odpovídá standardu ISO 
8879.
Při nasazení systému na několika místně odděle-
ných lokalitách můžete data synchronizovat na 
centrále dávkami.
Jelikož MUP je určen prioritně našim stávajícím 
klientům, zmíním se o několika aspektech, důle-
žitých jak pro uživatele systému DUNA, kteří na 
základě upgrade přejdou na popisovanou verzi, 
tak pro uživatele systému DOUBLE, kteří se roz-
hodnou přejít na novější program.

Struktura skladových dat je oproti starším verzím 
a stejně tak oproti strukturám DOUBLE zcela jiná. 
Je založena mj. na tzv. matričních kartách. Z hle-
diska převodu skladových dat je významné, že 
v nové verzi lze využít pro označení skladových 
položek strukturované řetězce, které mohou mít 
velkou vypovídací schopnost, např. o rozměrech, 
o dodavateli, o barvě, o velikosti, atd. Tuto mož-
nost předělat základní označení skladových karet 
můžete a nemusíte využít. Nicméně, pokud nebu-
dete chtít  skladová data nově pořizovat, může být 
jejich  převod do nových struktur docela velkým 
oříškem. 
Rozhodně Vám doporučuji obrátit se předem na 
svého dodavatele software a dohodnout se s ním, 
např. na cvičném převodu skladových dat, případ-
ně na přípravě strukturovaného označení karet.  
Vynaložené náklady se Vám určitě vrátí a zmenší 
možné problémy nebo zdržení po zahájení práce 
v novém účetním období.
Nyní již jenom zmíním některé z úplných novinek 
poslední verze systému DUNA. Nová účtovací me-
toda, dovolující samostatné účtování řádků faktur, 
příjemek a výdejek. Je nasazena ve všech eviden-
cích, o kterých se účtuje. Příprava zápočtů s mož-
ností připravit vždy několik variant. Matriční karty, 
které slouží jako vzorové karty při tvorbě karet 
pro sklady a pro distribuci pozměněných údajů. 
Oceňování zásob může být v jednotlivých skla-
dech odlišné, lze použít jak systém pevných, tak 
průměrných cen nebo FIFO. Složené karty výrazně 
zjednodušují práci s opakujícími se kombinacemi 
materiálů a výkonů. Propracovaný systém tvorby 
prodejních cen, garantující jejich shodné stanovení 
v celém obchodním procesu, počínaje objednáv-
kou a konče fakturací. Stejné algoritmy jsou pou-
žité i pro prodej z prodejní pokladny (kasy) a pro 
výdej ze skladu. Automatické generování navazují-
cích dokladů v obchodním procesu, např. z přijaté 
objednávky stiskem tlačítka vyrobíme jako dodací 
list, tak konečnou fakturu. V neposlední řadě zde 
ještě uvedu nový modul Prodejní pokladna, umož-
ňující všechny obvyklé způsoby platby nákupu  
a zajišťující řadu dalších funkcí.
Se systémem DUNA máme ještě další velké plá-
ny, jako např. připravit variantu bez obchodních 
agend zaměřenou zejména na účetní firmy a další.
Asi ale netřeba předbíhat.
Mohl bych ještě pokračovat, ale musím dát pro-
stor i ostatním kolegům a produktům.
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je stále ještě naším systémem s největším po-
čtem uživatelů. Technické možnosti pro jeho další 
rozvoj jsou však téměř vyčerpané, avšak je stále 
udržovaný v souladu s legislativou. Naši  vývojoví 
pracovníci stále hledají cestu, jak zvýšit jeho užit-
nou hodnotu.
Rozhodně nová verze bude obsahovat změny 
svázané s již schválenou legislativou, zejména ve 
vazbě na DPH. Především účetním bychom rádi 
poskytli vyšší komfort při práci s částečnými úhra-
dami pohledávek a závazků. 

DOUBLE

Nejpozději začátkem příštího roku by se měl obje-
vit nový modul Mobilní skladník určený pro sběr 
dat ve velkých skladech. 
Pokud Vás však možnosti DOUBLE již omezují, 
doporučuji Vám zvážit přechod na systém DUNA.  
Z vlastní zkušeností v naší firmě mohu říci, že 
i dnes, po přechodu ze systému  DOUBLE na sys-
tém DUNA, zdaleka nevyužijeme všechny jeho 
funkční možnosti. Přesto bychom asi ani nyní, 
kdyby byla možnost vrátit se v čase zpět, nezvolili 
jiný postup.

SIMPLE

Zde pociťujeme asi největší dluh vůči naši kliente-
le a stojíme před hledáním řešení. Co nabídnout 
pro vedení daňové evidence v budoucnu? Přizpů-
sobit systém DUNA pro potřeby daňové evidence, 
obdobně jak vznikal SIMPLE na základech DOU-
BLE, nám nepřipadá příliš vhodné.

V každém případě koncem roku bude pro uživate-
le SIMPLE k dispozici jeho nová verze, která bude 
obsahovat obdobné úpravy  jako výše uvedený 
DOUBLE.

CAC/KASA

Patří mezí jednodušší moduly. Slouží pro prodej 
a fakturaci a může komunikovat se systémy DOU-
BLE a SIMPLE. V současné době jsou jeho užitné 
vlastnosti překonány modulem prodejní poklad-
na, který je zařazený do systému DUNA a chystá 
se i jeho samostatný prodej.

Do upgrade CAC/KASA na konci roku zařadíme le-
gislativní změny, zejména týkající se DPH. Do nové 
verze promítneme i některé další úpravy, které bu-
dou provedené  v systémech DOUBLE a SIMPLE.

DUNA/MZDY

Novinky zahrnuté do samostatného rozsáhlého 
systému pro zpracování mezd a personalistiky 
jsou přehledně popsány v samostatném článku. 

MZD

Věřím, že všichni uživatelé tohoto staršího systé-
mu již jsou připraveni na ukončení jeho podpory 
ke konci roku 2007, což jsme vám oznámili již před 
dvěma roky. Poslední upgrade na přelomu roku 
bude obsahovat takové úpravy, které zabezpečí 
bezproblémové zpracování ročních mzdových 
závěrek.
Na základě zkušeností, dnes již většiny z uživa-
telů mzdového systému MZD, kteří už přešli na 

využívání novějšího moderního programu DUNA/
MZDY, mohu všechny zbývající uživatele ujistit, 
že není čeho se bát a doporučuji přejít na systém 
DUNA/MZDY co nejdříve.  
Cenové podmínky přechodu jsou velmi příznivé 
a my i naši partneři jsou připraveni vyškolit Vaše 
mzdové účetní.
Vaše původní data z programu MZD se bezproblé-
mově převedou do sytému  DUNA/MZDY.

28/2007MUP magazín uživatelů a přátel
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V podzimní verzi DUNY 2007 najdete zcela novou 
volbu v agendě Banka -> Zápočty, a to dlouho po-
žadovanou Přípravu zápočtů. 
Příprava zápočtů slouží k sestavení konkrétních 
zápočtů. Umožňuje mít rozpracováno několik zá-
počtů současně, a to s různými firmami i se stej-
nou firmou. Výstupem z přípravy zápočtu jsou
tiskové sestavy ve formě oficiální korespondence 
s obchodním partnerem. Při ukončení schvále-
ného zápočtu lze spustit automatický zápis do 
evidence provedených zápočtů se současným za-
účtováním úhrad do účetního deníku.
Zápočet lze sestavit dvojím způsobem:
 Automaticky – načtou se z evidence všechny  
 přijaté a vydané faktury zvoleného obchodní- 
 ho partnera, které do okamžiku sestavení zá- 
 počtu nejsou zaplacené a následně se zápočet  
 upraví (srovná na 0) podle potřeb
 Ručně - vkládání položek do zápočtu se pro- 
 vádí postupným výběrem faktur z evidence  
 nebo přímým zápisem

Zvlášť lze sestavit Jednostranný zápočet, který 
nevyžaduje odsouhlasení druhou stranou. 
Pro zápis textů do dokumentu zápočtu je možné 
využít předdefinované texty z Nastavení základní

NOVÁ VOLBA V DUNĚ – PŘÍPRAVA ZÁPOČTŮ
konfigurace nebo zapsat libovolný text. Je možná
i kombinace obou.
Při přípravě zápočtu lze pracovat s cizí měnou, při-
čemž vznikají následující možnosti:
 Jednotlivé faktury vstupující do zápočtu jsou  
 zaevidovány v cizí měně
 Celý zápočet se sestavuje v cizí měně
Tyto dvě možnosti lze kombinovat, takže vzniká 
několik variant zápočtů:
1 Zápočet se sestavuje v CZK a současně fak- 
 tury jsou jen v CZK - nejjednodušší forma zá- 
 počtu. 
2 Zápočet se sestavuje v CZK a faktury můžou  
 být i v cizí měně - faktury v cizí měně se načtou  
 do zápočtu přepočtené na CZK aktuálním kur- 
 zem z Kurzovního lístku.
3 Zápočet se sestavuje v určité cizí měně  
 a současně faktury jsou ve stejné cizí měně  
 - v tomto případě se údaje o fakturách zobrazují  
 v cizí měně, která byla zvolena jako měna zá- 
 počtu a k přepočtu na CZK dojde až při zaevi- 
 dování schváleného zápočtu za účelem zaú- 
 čtování.
4 Zápočet se sestavuje v určité cizí měně  
 a faktury můžou být v různých cizích mě- 
 nách popř. v CZK - faktury v CZK se načtou  
 v částce přepočtené na cizí měnu aktuálním  
 kurzem z kurzovního lístku (hodnota v CZK se  
 kurzem vydělí), faktury v další cizí měně se pře- 
 počtou poměrem mezi kurzy příslušných měn  
 z Kurzovního lístku. U zápočtu v měně EUR se  
 k přepočtu faktur nepoužije momentální po- 
 měr kurzů, ale koeficient přepočtu na EUR ze 
 samostatné položky Kurzovního lístku. K pře- 
 počtu faktur na CZK dojde až při zaevidování  
 schváleného zápočtu za účelem zaúčtování. 
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SMLUVNÍ PODPORA ZÁKAZNÍKŮ

Dovoluji si připomenout, že Vaše roční smluvní 
podpora se blíži ke konci. Jenom zrekapituluji, že 
v rámci smluvní podpory:
 dostáváte k dispozici již bezplatně všechny  
 nové verze software
 využíváte telefonní HOT LINE pro jednotlivé  
 skupiny software a problémů
 využíváte služeb našich daňových, účetních  
 a mzdových poradců na bázi e-mailových do- 
 tazů a odpovědí
I když další bod není do smluvního vztahu zahr-
nutý, přesto doporučuji využívat naše webové 
stránky, kde ke každému produktu existuje Porad-
na, která obsahuje nejčastější dotazy z HOT LINE  

a odpovědi na ně. Dle smluvního ujednání obdrží-
te od nás zálohovou fakturu na uhrazení podpory 
pro další období. 

Závěrem
Chtěl bych velmi poděkovat všem těm našim kli-
entům, kteří nám poskytli cenné rady a doporuče-
ní, která značnou měrou ovlivňují naše vývojová 
snažení. Věřím, že právě tento aspekt rozhodování 
o dalším směrování ve tvorbě programů, bude  
i v budoucích obdobích hrát velkou roli. 
Dovolte, abych se s Vámi rozloučil s přáním úspěš-
ně dojít ke konci roku 2007 a prožít klidné vánoční 
svátky a to i díky našim softwarovým produktům.

M. Till  
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Pro jednotlivé typy zápočtů slouží následující tis-
kové sestavy:

 Dohoda o vzájemném započtení - pro účely  
 vzájemného zápočtu
 Oznámení o vzájemném započtení - je určeno  
 pro jednostranný zápočet
 Návrh na vzájemné započtení - slouží pro  
 předběžné odsouhlasení zápočtu

Sestavy jsou vždy doplněny tiskem Soupisu faktur 
přijatých a vydaných.
                                                                                                

I. Tomanová

NOVÉ ÚČTOVÁNÍ V SYSTÉMU DUNA
V připravované verzi DUNY došlo také ke změnám 
v účtování dokladů, které se dají shrnout do pěti 
bodů:
1 Nová podoba dokladové řady umožňuje účto- 
 vat jednotlivé základy DPH a DPH samostatně  
 podle nadefinovaných kontací. To platí pro 
 evidence, kde se s DPH pracuje, jako např. po- 
 kladna, přijaté faktury, vydané faktury apod.

2 V evidencích, kde se pracuje s řádky (vydané  
 faktury, příjemky, výdejky), lze účtovat přímo  
 tyto řádky. Původní princip účtování podle  
 druhu dokladu v hlavičce zůstává stále  
 v platnosti, účtování řádků lze využít tehdy, kdy  
 je potřeba některé řádky zaúčtovat odlišně.  
 Tento postup je vhodnější než rozúčtování  
 přímo na záložce zaúčtování, protože informa 
 ce v řádcích zůstanou zapamatovány a při pří 
 padném přeúčtování se nesmažou.
3 Ve všech evidencích lze nyní pracovat i s další- 
 mi vlastnostmi dokladu, a to s aktivitou a skla-
 dem. Každý doklad tak může obsahovat  tyto  
 rozlišovací prvky – středisko, zakázku, aktivitu  
 a sklad. V evidencích, které pracují s řádky,  
 lze tyto vlastnosti zadat i do příslušných řádků 
 

  a samotné zaúčtování provede seskupení čás- 
 tek podle stejných kritérií (např. středisek, akti- 
 vit) přímo na záložce zaúčtování.
4 Nová účtovací metoda umí nyní rozpoznat  
 druh zúčtovávané částky (např. že jde o DPH,  
 zálohu apod.), což má význam při rozúčtování  
 a kontrolách správnosti zaúčtování. Kromě  
 toho je schopná lépe identifikovat chybu v za- 
 účtování a uživatele upozorňuje konkrétní  
 chybovou hláškou.
5 V novém obchodním systému lze účtování do 
 kladů předdefinovávat i na jiných místech pro- 
 gramu, než je číselník Dokladová řada. Je to:
 a) Matriční a skladová karta – na záložce Karta,  
 popř. Ceník lze nadefinovat kontaci pro faktu- 
 raci této skladové položky.
 b) Objednávka – v řádku objednávky lze zadat  
 kontaci pro následující výdej této položky. 
 c) Seznam prodejních pokladen – na záložce  
 Uzávěrka se definuje účtování výdejky vzniklé 
 z prodejky, vydané faktury vzniklé z Prodejní  
 pokladny a přijaté zálohy na vydanou fakturu  
 realizované v Prodejní pokladně.

I. Tomanová
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Kromě větších změn v ekonomické části systému 
DUNA již popsaných na jiných místech tohoto 
MUPu, jsme pro Vás připravili celou řadu dalších 
novinek. Jsou to například:
 sloučení evidence Přijatých faktur a Přijatých  
 zahraničních faktur do jedné evidence – přiby- 
 la tak možnost zapisovat tuzemské faktury  
 v cizích měnách s DPH, současně byl upraven  
 způsob výpočtu DPH z rozdílů základů, pokud  
 byla poskytnuta záloha předem, podobně jako  
 je tomu u pohledávek
 tisk Souhrnného hlášení v agendě DPH
 přejmenování evidence Odvody a nároky  
 v agendě DPH na Samovyměření DPH
 možnost zadat v Samovyměření DPH měnu  
 i kurz pro účely DPH
 přejmenování evidence Daňové zálohy na Evi- 
 dence záloh
 možnost zvolení účetního období pro zaúčto- 
 vání podle měsíce účetního případu
 oddělení řádů čísel mezerou pro lepší orienta- 
 ci – na záložkách zaúčtování a v účetním dení- 
 ku
 tisk deníku podle účtů lze seřadit podle částky  
 a data účetního případu – využijete např. při  
 kontrole účtu 261 Peníze na cestě
 tisk údajů o firmě z Nastavení základní konfi- 
 gurace do patičky výkazů Rozvaha a Výkaz  
 zisku a ztrát – jde o údaje Rozvahový den,  
 Právní forma účetní jednotky, Předmět podni- 
 kání
 úprava formuláře pro zadávání Všeobecných  
 účetních dokladů – různé chování u dokladů  
 zahrnovaných do DPH a nezahrnovaných, pří- 
 mý zápis data účetního případu u dokladů ne- 
 zahrnovaných do DPH

JEŠTĚ SE MŮŽETE TĚŠIT NA...

 hromadná změna sazby DPH u dokladů s osvo- 
 bozeným plněním – ve výdejkách, objednáv- 
 kách a vydaných fakturách
 řádkový režim DPH ve vydaných fakturách  
 – možnost zahrnout jeden doklad do růz- 
 ných řádků daňového přiznání (např. vývoz  
 zboží a služby současně na jednom dokladu)
 rozšíření dialogů před tiskem sestav v agendě  
 Pohledávky a Závazky
 nová podoba částečného vyfakturování texto- 
 vé zálohové faktury
 tisk poznámek u jednotlivých položek vydané  
 faktury
 automatické vyplnění typu dokladu pro DPH  
 ve vydané faktuře tvořené z dodacího listu
 možnost vyfakturování přidaných řádků do již  
 vyfakturovaného dodacího listu
 označení vydaných faktur, které mají ceny uvá- 
 děné včetně DPH
 změna formuláře pro zadávání pokladních  
 operací z důvodu provázanosti na agendu  
 Kasa
 úpravy v evidenci Vrácené DPH v agendě Po- 
 kladna
 změna v příkazech k úhradě v souvislosti se  
 sloučením tuzemských a zahraničních závaz- 
 ků, možnost příkazu v cizí měně do tuzemska
 rozšíření menu pro rychlé spuštění požadova- 
 né evidence přímo z hlavní nabídky
 možnost účtování typu firmy Nevýdělečné 
 – účtová osnova a výkazy jsou nadefinované 
 podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Pravděpodobně se mi nepodařilo vyjmenovat 
úplně všechny změny...
 

I. Tomanová

OBCHODNÍ ČÁST SYSTÉMU DUNA v. 2007.2

Obchodní část oblíbeného software DUNA,  jejíž 
jádro tvoří sklady, matriční karty, skladové karty  
a ceníky, prošla první a troufám si tvrdit i nej-
bouřlivější etapou svého vývoje. Obchodní část 
je méně vázána legislativními změnami, většina 
vývoje je tedy směřována na funkcionalitu a uži-
vatelský komfort. 
Nová verze reaguje na změny legislativy v oblasti: 
 změny sazeb DPH u zboží a služeb 
 finančních poplatků vázaných ke zboží, autor- 
 ských odměn 
 je připravena i na případnou spolupráci  
 s fiskálním zařízením

Rozvoj firem, který dnes probíhá především v ob-
chodní činnosti, sebou přináší i zvýšené požadav-
ky a nároky na kvalitní software. Moderní software 
musí umět nejen zpracovávat data, ale navíc musí 
umět poskytovat informace k podpoře a řízení 
obchodních činností, podporovat práci s infor-
macemi či tvořit a aplikovat různé úrovně prodej-
ních cen. Právě takový obchodní systém Vám nyní 
přinášíme. Přičemž konfigurační, aplikační a uži-
vatelské nastavení vnáší komfort, jednoduchost  
a rychlost do Vaší práce, ať  již jste malá firma nebo
rozsáhlá společnost s vysokými nároky na rozsah 
parametrů a službu moderního software.      
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Nová agenda v DUNĚ - KASA
Kasa, neboli provozní pokladna, je svým poje-
tím založená na jednoduchém ovládání, rychlosti  
a přehlednosti při obsluze zákazníka. Je určená pro 
snadné pořízení faktury nebo prodejky s jejich volitel-
ným vzhledem,  obsahem a rychlým tiskem. Platby je 
možné přijímat v hotovosti, stravenkami nebo kartou 
či jejich kombinacemi na jedné účtence. Automatic-
ké generování výdejek a zaúčtování faktur. Evidence 
mimo prodejních příjmů a výdajů. Samozřejmostí je 
napojení speciálních pokladních periferií – tiskáren, 
displejů, zásuvek, snímačů čárových kódů.

Výběr nejzajímavějších novinek
Matriční karta – nosný pilíř  
 Zajišťují shodné klíčové údaje na všech skla- 
 dech
 Umožňují pomocí kopírování a generování  
 snadné a rychlé zakládání skladových karet  
 Složené skladové karty sada a komplet včetně  
 kusovníků
 Dávkové plnění a aktualizace skladových ka- 
 ret
 Dělba práce – tvorba matričních karet včetně  
 cen může být oddělena od práce skladníka
 Složené skladové karty sada a komplet včetně  
 kusovníků
Sklady - individuální nastavení
 Metody oceňování parametr jednotlivých skladů
 Sledování výrobních čísel , šarží a umístění je  
 parametr karty, ne skladu
 Povolení výdeje do mínusu s následným pře- 
 počtem skladových cen u všech metod oceňo- 
 vání zásob
 Opakovaný import počátečních inventur- 
 ních stavů a jejich přepočet 

Pořizování dokladů  
– složené doklady
  Jeden doklad může obsahovat položky z růz- 
 ných skladů
  Více zdrojových dokladů do jednoho cílového,  
 například více objednávek do jedné výdejky či  
 příjemky
  Rozdílná data na řádcích, předkontace, středis- 
 ko, zakázka, aktivita či pracovník
  Povolení oprav vložených dat na všech dokla- 
 dech a změny druhu dokladu
  Generování výdejek a faktur přímo z přijatých  
 objednávek

Obchodní systém  
– práce s prodejní cenou
 Sledování vykrytí objednávek, sledování vol- 
 ných zásob a rezervací na skladech
 Možnost sledování platební morálky ob- 
 chodních partnerů
 Tvorba individuálních až globálních ceníků  
 pro výpočet konečných prodejních cen s daní  
 a bez daně
  Systém termínovaných nebo množstevních  
 položkových slev, dle zboží, skupin zboží,  
 skladů, grup odběratelů či jednotlivých odbě- 
 ratelů
  Modifikace cenové skupiny jednotlivého od- 
 běratele, určité cenové skupiny či grupy odbě- 
 ratelů
  Povolení úprav řádkových cen včetně auto- 
 matického přepočtu a vyjádření slevy
  Cena na řádku před slevou, po slevě, procen- 
 tuální či absolutní vyjádření
  Práce s cizí měnou, ceníky, pořízení všech do- 
 kladů v cizí měně

D. Dostálová

Do nové verze jsme pro Vás přichystali i inovace 
systémového charakteru. Tato vylepšení nalez-
nete při práci s doklady ve formulářích, takže se 
týkají těch nejčastějších a nejběžnějších operací, 
které v našem programu užíváte. Věříme, že naši 
práci shledáte užitečnou i pro tu Vaši.
 optimalizace pořizování dokladů – zaměřili 
 jsme se na zrychlení pořizování dokladů pomo- 
 cí klávesnice, takže nyní již můžete zkusit 
 pořizovat své doklady klidně poslepu. Zkuste  
 to!
 kopírování dokladů – pořizujete opakovaně  
 téměř shodné doklady? Tak to jistě využijete  
 kopírování dokladů v evidencích. Stačí jen jed 
 na horká klávesa a jste v pořizovacím režimu  
 s již předem vyplněnými údaji. Změníte třeba  
 jen údaj o odběrateli nebo celkovou částku,  

 dáte uložit - a hotovo. Zdá se Vám to praktic- 
 ké?
 zvětšování formulářů včetně jejich obsahu  
 – kdo se má pořád trápit s těmi titěrnými texty  
 na obrazovce, formuláře se přece dají maxi- 
 malizovat? Jedním klikem - a jsou rázem čitel- 
 nější a přehlednější. Nebudete to rázem chtít  
 i v jiných programech?
 barevné zvýraznění aktivního pole - získejte  
 okamžitý přehled!
 záznam informací o změnách - evidujeme pro  
 Vás informace, kdo a kdy doklad změnil, uži- 
 tečné - ne?
Když jsme se zaměřili ve vývoji na tato vylepšení, 
tak jsme se nechali inspirovat našimi uživateli tedy 
Vámi. Snad budete s naší prací spokojeni.
                                                                                              

M. Kříž

DUNA - SYSTÉMOVÉ INOVACE
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K 1. říjnu roku 2007 byl uvolněn upgrade DUNA/
MZDY verze 2007.2.01. V této verzi byla promít-
nuta změna týkající se zaměstnávání cizinců.  
V souvislosti s tím byl zaveden číselník sociálních 
pojišťoven s nastavením procent pro zaměstnan-
ce a zaměstnavatele a záložkou účtování. Číselník 
zdravotních pojišťoven byl rovněž doplněn pro-
centy pro zaměstnance a zaměstnavatele a zálož-
kou účtování.

DUNA/MZDY v.2007.2
Co přibylo?
V agendě Personalistika byla vytvořena nová zá-
ložka (OÚ – cizinci), kde jsou uvedeny údaje, tý-
kající se cizinců pracujících v tuzemsku, a to údaje 
o jejich trvalém pobytu v České republice a také 
údaje o jejich pojištění. Tyto informace se pak na-
čítají do přihlášek a odhlášek.
Evidence Pracovních poměrů byla doplněna  
o možnost zadání 2 dalších mzdových složek a jim 
příslušných sazeb. Kromě základní mzdové složky 
můžete nyní u všech následujících MS zatržením 
položky Nepřepočítat zadat, že se tato mzdová 
složka nebude přepočítávat podle zabudovaných 
algoritmů, uvedených v nápovědě. Načte se ale 
do evidence mzdových záznamů a do hrubé mzdy  
v částce uvedené v pracovních poměrech (ale za-
okrouhleně podle nastavení). 
Těchto šest mzdových složek je uvedeno na nové 
(nyní 4.) záložce MÚ – sazby.
V oddílu Zdravotní pojišťovny v číselníku Zdravot-
ních pojišťoven byly doplněny položky % zdravot-
ního pojištění pro zaměstnance a zaměstnavatele 
a minimální započitatelný příjem. Byla doplněna 
3. záložka s názvem Účtování, kde se zadává účto-
vání za zaměstnance  a zaměstnavatele a  to  v dě-
lení dále na zaměstnance a společníka. 

V oddílu Sociální pojišťovny (dříve ČSSZ) byl do-
plněn nový číselník Sociální pojišťovny. Zadává 
se kód a název sociální pojišťovny, účet a adre-
sa, dále % sociálního pojištění pro zaměstnance  
a zaměstnavatele, minimální započitatelný příjem  
a organizační jednotka. Kromě toho byla doplně-
na 3. záložka s názvem Účtování, kde se zadává 
účtování za zaměstnance  a zaměstnavatele, a  to  
v dělení dále na zaměstnance a společníka. Na 
této záložce se zadává i logo sociální pojišťovny.

Co ubylo?
V Nastavení, v nabídce
 Sociální pojištění a nemocenské dávky - byly   
  z 1. záložky odstraněny položky organizační  
 jednotka a % SP týkající se pojištění zaměstnan- 
 ce a zaměstnavatele a minimální započitatelný  
 příjem. Tyto položky byly přesunuty do číselní- 
 ku Sociálních pojišťoven.
 Zdravotní pojištění - byly odstraněny položky  
 % ZP týkající se pojištění zaměstnance a za- 
 městnavatel a  minimální započitatelný příjem.  
 Tyto položky byly přesunuty do číselníku Zdra- 
 votních pojišťoven.
 Odvody daní – byla zrušena záložka Sociální  
 pojištění. Všechny položky této záložky se nyní  
 nacházejí v jednotlivých sociálních pojišťov- 
 nách.

Co připravujeme?
Do konce roku předpokládáme nový upgrade 
DUNA/MZDY v.2007.3 v souvislosti s připravo-
vanou legislativou. Předpokládají se úpravy vý-
počtu daní  i  nemocenské dávky, změn dozná 
určitě ještě letos roční zúčtování daně.  

Z. Frydrýšková

DUNA/MZDY

Školení se pořádají při přihlášení min. 4 a max. 8 účastníků, podrobnosti na www.tco.cz.  Na školení se přihlašujte telefonicky (tel: 581 277 386) nebo mailem (kfiliaco-
va@tco.cz). Na základě přihlášky obdržíte zálohovou fakturu a další informace ke školení. Uvedená cena školení je bez DPH a zahrnuje školení, materiály a občerstvení. 
Školení začíná vždy v 9:00 hod. a končí mezi 15:00 až 16:00 hod. PR – Přerov, HK – Hradec Králové, KI – Karviná, BM - Brno

AKTUÁLNÍ NABÍDKA ŠKOLENÍ
Školení, termíny, místo Cena Kč

Úvod do systému DUNA, 1 den
1 500,00

14.11. Přerov 27.11. Brno 11.12. Karviná

Systém DUNA, účetnictví a ekonomika, 1 den
1 700,00

13.11. PR 14.11. HK 21.11. KI 4.12. BM 5.12. HK 12.12. KI

Systém DUNA, obchodní část, 1 den
1 800,00

12.11. PR 15.11. HK 22.11. KI 3.12. BM 6.12. HK 13.12. KI

DUNA/MZDY, personální a mzdový systém, 1 den
1 700,00

15.11. Přerov 28.11. Hradec Králové 11.12. Brno
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