· KONTROLNÍ
HLÁŠENÍ DPH
· ODESÍLÁNÍ SMS
· PRODEJ
S DOTYKOVÝM
MONITOREM
· VELKÉ IKONY

Vážení
přátelé,
držíte v rukou nové číslo našeho občasníku Magazín Uživatelů a Přátel (dále
jen MUP). Je to již 37. číslo v jubilejním, 25. roce vývoje software se značkou
TILL CONSULT. Stále ještě existují firmy a podnikatelé, kteří s našimi programy pracují od samotného začátku života naší firmy. Těm především, ale i těm
ostatním, „mladším“, patří naše poděkování za to, že nás podporovali a dále
podporují tím, že si zvolili naše produkty pro využití ve své firmě nebo při
svém podnikání, případně ve své ordinaci. Ještě jednou díky.
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úvod
Semináře a školení

Pomalu se blížíme k počátku dalšího roku, kdy se obvykle všichni,
kteří nějakým způsobem podnikáme, musíme seznámit někdy
s velkými a někdy jenom s kosmetickými změnami v zákonech
regulujících podnikatelské činnosti. Softwarové firmy, jako je ta
naše, musí reagovat zpracováním nových verzí svých programů.

Všechny, jak zde uvedené, tak i ostatní změny v systémech DUNA
budou promítnuté do odpovídajících kapitol uživatelských
příruček a nápovědy k jednotlivým programům. Nicméně, řada
z Vás si již zvykla navštěvovat naše semináře na přelomu roku. Ty
jsou obvykle rozdělené na teoretickou část, kde Vám legislativní
změny přiblíží naši externí poradci, a na praktickou část, ve které
Vám programové novinky předvedou naši metodici. Termíny
seminářů a způsoby rezervace naleznete v závěru MUPu.

Ekonomické systémy
Řekl bych, že pro příští rok nečekáme až tolik zásadních legislativních změn. Tedy, pokud pomineme v médiích tolik omílanou
elektronickou evidenci tržeb (zkr. EET), ze které se postupně stal
politický nástroj a jejíž skutečnou podobu a kdy a zda vůbec
bude uvedena v život, dnes málokdo dokáže odhadnout. A tak
se nám inovace daňové legislativy smrskla na Kontrolní hlášení,
které se stává povinným pro všechny plátce DPH. Vzhledem
k tomu, že správce daně pro Kontrolní hlášení připouští jedinou, a to elektronickou formu podání, a navíc v zákoně jsou
zakotvené poměrně vysoké sankce za jeho nepodání, dá se
tvrdit, že všichni výrobci účetních a ekonomických programů
a informačních systémů budou muset nachystat novou verzi
pro rok 2016.

Na tomto místě možná stojí za zmínku, že nejdříve seznámíme
detailně se všemi novinkami naše partnery, kteří pro Vás zajišťují
odpovídající služby v jednotlivých regionech. Tradiční akce
DEALERIUM proběhne v předposledním listopadovém týdnu
na Vysočině. Takže se budete moci, jako vždy, po nainstalování
nových verzí programu obracet se svými dotazy, jak na pracovníky centrální HOT LINE, tak i na naše partnery ve Vaší blízkosti.

Nový web
Předpokládám, že většina z Vás již zaregistrovala novou podobu
webových stránek pro systémy DUNA. Naleznete je na adrese
www.duna.cz. Během příštího roku plánujeme zapracovat
na jejich responzivitě, tzn. upravit je tak, aby se vždy přizpůsobily zařízení, na kterém si je právě prohlížíte, např. i na Vašem
tabletu nebo mobilu.

Proto i všechny verze ekonomických a obchodních systémů
DUNA, tj. DUNA ÚČTO, DUNA PROFI a DUNA DE budou včas
připravené v podobě, která bude Kontrolní hlášení „umět“.
Jako vždy bude do nové verze zapracována řada dalších větších
i menších úprav. Nejviditelnější změnou bude nový design
ovládacích ikon systémů DUNA, na které si určitě velice rychle
zvyknete. Důvodem těchto úprav bylo zjednodušení ovládacích
prvků a jejich větší přehlednost a viditelnost.

Novinek se dočkaly i systémy pro personalistiku a mzdy. Můžeme zde zmínit změny týkající se minimální mzdy, zpracování
exekucí, daní z příjmů, sociálního a zdravotního pojištění. Mezi
technické novinky patří možnost rozesílání upozorňujících SMS.
A protože také patří do rodiny ekonomických systémů DUNA,
mají i ony nový design ovládání.

V souvislosti s novými
webovými stránkami
jsme zprovoznili i novou firemní evidenci
našich zákazníků a využívaného software.
Do této evidence máte
i Vy dnes již přístup přes
volbu INFO O STAVU
LICENCE. V současnosti
připravujeme funkce
povolující editaci Vašich kontaktních údajů
(adresu, telefony, emaily…) a zobrazování podrobnějších informací.
To vše po přihlášení k Vašemu účtu na www.duna.cz. O této
možnosti Vás budeme včas informovat.

Systémy pro lékaře

Věřím, že při listování následujícími stránkami naleznete informace, které budou zajímat právě Vás.

V obchodních modulech jsme prohloubili automatizaci při vytváření navazujících obchodních dokumentů. V rámci přípravy
na příchod EET jsme začali vylepšovat modul KASA a s ním
související evidence. Myslím, že tyto inovace ocení všichni, kteří
již dnes KASU používají.

Mzdové systémy

Těším se na další spolupráci s Vámi, případně i na osobní setkání
na některé z připravovaných akcí.

Nové verze programů pro ordinace DUNA DENTA a DUNA PRIVAT směřují k úspoře času lékaře i zdravotního personálu při
administrativních činnostech. Některé novinky korespondují
s novými povinnostmi, např. odesílání neschopenek po 1. 1.
2016 pouze v elektronické podobě.

Miroslav Till
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Připravujeme
Kontrolní hlášení
V programu DUNA naleznete pro Kontrolní hlášení novou volbu
v menu DPH. Rozhodli jsme se udělat samostatný formulář se
seznamy dokladů pro jednotlivé části KH, aby bylo možné lépe
provádět kontrolu na jednotlivé řádky přiznání k DPH, případně
doklady editovat podobně, jako to bylo v evidenci Přenesení
daňové povinnosti. Evidence PDP jako taková bude zrušena, ale
její obsah bude nyní náplní v části Kontrolního hlášení. Změna
bude provedena i v denní závěrce v kase, protože dosavadní
výstup (tisková sestava popř. přímý export do účetnictví) nebude pro KH dostačující. Také se musíme ještě poprat s položkou
„evidenční číslo dokladu“ u přijatých plnění, protože musí přesně
odpovídat číslu, které uvede ve svém KH protistrana, tj. dodavatel a není to vždy údaj odpovídající variabilnímu symbolu.
Povolená délka 60 znaků bude ještě oříškem, jak pro zobrazení
a vyplňování na formuláři, tak pro případnou tiskovou sestavu.

Pokud si někdo myslí, že po hektických legislativních změnách
se 3. sazbou DPH nebo na poslední chvíli zrušenou jednotnou
sazbou 17,5 % nás již nic podobného nečeká, tak se nejspíš mýlí.
Legislativní změna, kterou na nás poslanci nachystali od roku
2016, není sice hektická, je již schválena z roku 2014, ale blíží
se v tichosti a znamená možná ještě větší zásah do firemního
účetnictví než stále medializovaná EET (Elektronická evidence
tržeb).
Půjde o Kontrolní hlášení (KH), které bude vycházet z přijatých
a vystavených daňových dokladů, tedy z evidence pro účely
DPH, kterou již dnes firmy – plátci DPH mají povinnost vést.
Má být efektivním prostředkem k odhalování daňových úniků
u vybraných transakcí. Jeho forma bude pouze elektronická
a poprvé se bude podávat za leden 2016.
I když zákonná úprava tohoto hlášení je již známa, ostatní
potřebné náležitosti a metodické pokyny se ještě dolaďují.
Na webových stránkách Finanční správy jsou už zveřejněny
struktury pro XML soubor, ale ještě se občas aktualizují a prozatím
neexistuje definitivní podoba pokynu pro vyplnění. Přesto naši
programátoři již pilně pracují, aby byla tato úprava k dispozici
ve verzi pro příští rok.

Pro uživatele nenastane žádná podstatná změna při používání
programu. Pro vykázání poměrného odpočtu podle § 75 (pozor:
nejedná se o krácený nárok koeficientem) bude přidán nárok
„5“ a pro rozlišení zvláštních režimů jsme museli přidat nový
typ dokladu ZP (zvláštní režim pro použité zboží). ZR zůstane
jako zvláštní režim pro cestovní službu. Pozornost však bude
potřeba věnovat vystavování dokladů pro neplátce v hodnotě
vyšší než 10 tis Kč, a aby bylo zřejmé, že jde o neplátce, nesmí
být u něj v Číselníku organizací uvedeno DIČ.

Pro uživatele našeho software DUNA nebude zpracování KH
nijak zvlášť složité. Většina potřebných údajů již v evidenci
existuje. Půjde vlastně o soubor XML, obsahující položkový
soupis dokladů za uskutečněná plnění a současně za přijatá
plnění, který se bude podávat u právnických osob měsíčně,
u fyzických osob podle období pro podání přiznání.

Více se můžete dovědět na našem každoročním semináři (termíny konání naleznete v jiné části tohoto MUPu), kde se budeme
problematikou Kontrolního hlášení také zabývat. Bližší informace
najdete i v Uživatelské příručce po nainstalování připravované
verze, případně na našem webu.

Novinky ve verzi DUNA
MZDY pro rok 2016
ně čili na 20 604,- ročně. Vyplývá to z materiálu uveřejněného
na internetových stránkách vlády.

Jak jistě všichni dobře víte, tak dle nařízení vlády se od 1.1.2016
navyšuje minimální mzda ze součastných 9 200,- na 9 900,-.
Současně se zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené
mzdy. Vzroste také minimální mzda pro zdravotně postižené,
a to na 9 300,-.

Další změna se týká exekučních srážek. V minulých letech
byly exekuční srážky z dohod o provedení práce nepřípustné
(ve výčtu příjmů podléhajících srážkám při výkonu rozhodnutí dle ustanovení § 299 odst. 1 o. s. ř. i odměna z dohody
o provedení práce uvedena nebyla). To však od 1.9.2015 mění
nenápadné ustanovení v novele občanského soudního řádu,
které již na odměnu z dohody o provedení práce pamatuje
a i DPP nově podléhají exekučním srážkám!

Další plánovanou změnou je navýšení slevy na děti. Pro první
dítě v rodině se sleva nemění a zůstává 13 404,- ročně. U druhého dítěte má stoupnout o 100,- měsíčně na částku 17 004
ročně, u třetího a každého dalšího dítěte pak o 300,- měsíč2

Evidence školení

O těchto i dalších legislativních změnách budeme podrobně
informovat na plánovaných lednových seminářích.

Tato evidence se nám zdála již nedostatečná a tak prošla také
určitou změnou. Nyní Vám tato evidence může pomáhat při
hlídání termínů přezkoušení pracovníků, kdy Vám program
oznámí, že danému pracovníku již končí platnost školení. Samozřejmě je možné ji využít např. jako evidenci půjčeného
nářadí, či cokoliv jiného.

Automatické krácení dovolené
Jelikož se snažíme poslouchat připomínky Vás uživatelů, tak se
nám povedlo zabudovat do programu automatický výpočet
krácení dovolené. Musíme ale upozornit, že tento výpočet není
vhodný pro firmy s nepřetržitým provozem! A jak to celé funguje?

Pracovní poměry

V nastavení je přidána nová položka, po jejímž zatržení začne
program automaticky vypočítávat krácení dovolené u nově
nastoupivších pracovníků nebo pracovníků, kteří končí pracovní poměr.

Jako poslední důležitou a celkem velikou změnou je náš nový
pohled na evidenci pracovních poměrů. Nejprve jsme provedli
to, že na kartu seznamu jsme přidali novou položku s označení
Aktivní pracovní poměr. Díky tomu je na první pohled zřejmé,
který pracovník je momentálně veden v evidenčním stavu (1,
2, 3, nebo 5). Samozřejmě si můžete dle této položky evidenci
setřídit a tím se Vám aktivní zaměstnanci budou zobrazovat
jako první.

Import mzdových složek do měsíčního
zpracování
Další novinkou je možnost přihrávat soubory mzdových záznamů, srážek a příspěvků do již zahájeného měsíce. Tato volba
vznikla jako reakce na hromadící se požadavky uživatelů, kteří
např. dostávají tabulkový soubor s odměnami pro pracovníky.
Tímto jsme se snažili ulehčit Vám práci a umožnily tyto soubory
nahrávat přímo do programu. Jak takový soubor vypadá a jak
se tvoří, budeme předvádět na školeních. Samozřejmě tento
postup i struktura souboru budou zveřejněny na našich
internetových stránkách.

Druhou novinkou v této evidenci a práce s ní je „skrytí“ pracovních poměrů, které již nejsou aktivní (v závislosti na nastavení,
zda si přejete vyloučit evidenční stav 4 z měsíčního zpracování).
V praxi to znamená, že na kartě pracovníka již neuvidíte ukončené pracovní poměry(evidenční stav 4), jsou pomocí filtru
odstraněny. Pro jejich rychlé zobrazení a případnou kontrolu
je možné filtr pravým tlačítkem myši rychle zrušit.
O těchto a dalších změnách, které jsme do programu zapracovali,
budeme informovat na školeních.
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pohlaĎ KoČce uši
Také jste si mysleli, že pořizování položek a prodej v kase už
nemůže být jednodušší? Jelikož se však nacházíme v e-době,
kdy „hladíme“ mobilní telefony, tablety, multimediální plátna,

obrazovky, někdy i zvířátka, nemohla DUNA zůstat stranou.
Proto vznikl projekt s pracovním názvem „dotykačka“ jehož
mottem se stalo heslo „Méně je více“.

Při vytváření dotykové obrazovky pro KASU jsme se drželi nejen vlastních zkušeností, ale hlavně zkušeností a podnětů Vás
uživatelů. Chtěli jsme, aby dotyková kasa byla pro všechny, kteří
chtějí pořizovat položky rychle a jednoduše a nemají rádi myš.
Prototypovou prodejnou pro nás byly především specializované
obchody sýrů, koření, květin, potravin či restaurace a občerstvení.

dle sortimentu. Pod každým tlačítkem se může nacházet buď
přímo konkrétní, dejme tomu nejprodávanější položka nebo
skupina sortimentu vybraná z číselníku.
Vlastní pořizování pak probíhá tak, že stačí stisknout konkrétní
položku a ta je okamžitě zadaná. Nachází-li se pod tlačítkem
skupina sortimentu, jsou po jeho stisku automaticky nabízeny
podskupiny tak, jak jsou nadefinovány v Číselníku sortimentu až
na úroveň jednotlivých položek. Kombinace položek a skupin
sortimentu na hlavní sadě tlačítek je samozřejmě možná. Pozice tlačítek, obrázek či text na nich umístěný je také volitelný.

Cíle, jenž jsme si stanovili:
 Zachování plné funkčnosti stávající KASY
 Nejjednodušší ergonomie práce, tzn. co nejméně dotyků
 Maximální přehlednost pracovní plochy
 Naprosté vyloučení nutnosti používání myši (té počítačové)

Dále máme k dispozici na dotyk nejpoužívanější funkce, jakými
jsou zadání slev, tlačítko zpět, zrušení řádků, náhled do skladu
či vyvolání virtuální klávesnice.

Základním stavebním kamenem pro dotykový prodej je Číselník sortimentu, který slouží k definování a rozdělení položek
dle sortimentu do skupin a podskupin a to až do pěti úrovní
a k přiřazení sortimentu pod jednotlivá tlačítka.

Jak se nám dotyková kasa povedla, si můžete zatím prohlédnout
na obrázku, ale nejlépe bude, když si ji sami vyzkoušíte. Těšíme
se na vaše názory a reakce.

Výsledkem je pak sada dvanácti hlavních tlačítek pro přímé zadávání položek či vyhledávání skladových položek zatříděných
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přenesení daŇoVé
poVinnosti - shrnutí
Historie režimu v tuzemsku:

Novela zákona o DPH s účinností od 1. 4. 2011 zavedla tzv. režim
přenesení daňové povinnosti pro uskutečněná plnění v tuzemsku. Od tohoto okamžiku se režim průběžně rozšiřuje o další
komodity nebo práce a díky tomu je stále pravděpodobnější, že
se většina uživatelů našeho software DUNA s touto záležitostí
dříve či později setká.

 poprvé se začal uplatňovat k 1. 4. 2011 na dodání zlata, emisní
povolenky a odpady uvedené v příloze č.5 zákona o DPH.
 od 1. 1. 2012 přibyla velká skupina stavebních a montážních
prací s kódem klasifikace 41 – 43 s dopadem i na firmy, které
v této oblasti nepodnikají, ale vyjmenované služby nakupují
jako odběratelé
 v roce 2015 došlo několikrát k rozšíření komodit a zároveň
se pro tyto nové položky stanovil limit použití režimu při
základu daně nad 100 tisíc korun. K 1. 4. 2015 se režim uplatňuje nově na kovy, včetně drahých kovů, mobilní telefony,
integrované obvody jako jsou mikroprocesory a centrální
procesorové jednotky, notebooky a tablety a videoherní
konzole. Od 1. 7. 2015 přibyly obiloviny a technické plodiny,
včetně olejnatých semen a od 1. 9. 2015 také cukrová řepa.
 od roku 2016 se bude režim uplatňovat i na dodání nemovité
věci, u které se plátce rozhodne uplatnit daň, i když by šlo
o osvobozené plnění.

Účelem tohoto režimu je přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné
zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto zdanitelné plnění přijal
(příjemce plnění). Poskytovatel plnění tak uskuteční dodání bez
daně a příjemce tohoto plnění je povinen přiznat a zaplatit daň
na výstupu. Při splnění zákonných podmínek má však odběratel
také nárok na odpočet daně, takže je většinou v jeho přiznání
k DPH výsledný efekt na dani roven nule. Odpověď na otázku, jaký
je důvod tohoto opatření, je docela jednoduchá, a to zabránění
daňovým únikům. Princip fungování DPH, kdy dodavatel má
odvést DPH státu a odběratel si nárokuje odpočet DPH od státu
zase zpět je nevýhodný pro stát v situaci, kdy první firma z jakéhokoliv důvodu DPH neodvede, ale druhá firma si odpočet
DPH nárokuje a také od státu vyinkasuje v podobě vráceného
nadměrného odpočtu. Přenesením daňové povinnosti se odvod
DPH i nárok na odpočet sejdou v jednom přiznání odběratele
a nedochází tak k vracení nadměrných odpočtů.

Výpis podle § 92a
Jak poskytovatel, tak příjemce plnění ve zvláštním režimu mají povinnost podávat ve lhůtě pro přiznání k DPH
i podrobný Výpis podle § 92a, a to pouze elektronickou
cestou. (tj. přes datovou schránku nebo přímo na portálu
Finanční správy). Tento výpis bude od 1. 1. 2016 zrušen,
avšak stejné údaje se budou obdobně vykazovat v nově
zaváděném Kontrolním hlášení. Informace o Kontrolním
hlášení naleznete v dalším článku tohoto časopisu.

Pozor: Tento režim se použije pouze tehdy, pokud je příjemce
plnění také plátce DPH. Při dodávkách pro neplátce se režim
nepoužije a vše funguje jako dřív, tj. dodání se fakturuje s daní
a dodavatel odvede DPH státu.
Od roku 2015 jsou oblasti použití rozděleny na trvalé a dočasné.
Trvalé komodity jsou vyjmenovány přímo v zákoně, komodity
pro dočasné použití jsou dále upraveny vládním nařízením.
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pípni sVému zaměstnanci

aneB zasílání sms zpráV z proGramu duna mzdy
Určitě jste již někdy zažili situaci, kdy jste v plném pracovním
tempu, blíží se Vám termín pro zpracování mezd a najednou
zjistíte, že Vám od některého zaměstnance chybí podklady.

textem (ten je možné v nastavení pozměnit). Tento text se mění
v závislosti na evidenci, z níž se SMS zprávu rozhodnete posílat.
Přímo v evidenci pracovníků máte možnost poslat SMS zprávu
s Vaším textem. Například s informací o navštívení personálního
oddělení, o vystavení nové pracovní smlouvy, atd. Jak se říká,
fantazii se meze nekladou.

Abychom Vám práci alespoň trochu usnadnili a snížili tak
pracovní stres, dali jsme hlavy dohromady a připravili pro Vás
novou funkci. A to je odesílání SMS zpráv přímo z programu
pro jednodušší a rychlejší kontakt se zaměstnanci.

Tato funkce není v rodině programů DUNA úplnou novinkou.
Někteří z Vás ji znají z programu DUNA DENTA nebo DUNA
PRIVAT a úspěšně ji nějaký čas používají.

Vytipovali jsme pro Vás několik míst, kde můžete zprávu poslat
danému zaměstnanci jediným kliknutím s předdefinovaným

is duna, úČetnictVí
a sKlady nejsou
žádné ....
doKonČení V tajence
Pro prvního luštitele, který pošle celý text tajenky
na adresu ekon_sw@tco.cz je připravena malá odměna!
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noVé Verze
léKařsKého soFtWare
Vytvoření elektronického podání je potom již záležitost jediného
stisku klávesy. Program připraví XML soubory, které lze na ČSSZ
odeslat datovou schránkou nebo přes portál ČSSZ. V elektronické
podobě se bude předávat hlášení o vzniku pracovní neschopnosti (HPN1) a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (HPN2),
případně hlášení ošetřujícího lékaře (HOL). Tím lékař splní svoji
povinnost a nebude už chodit s papírovými doklady na OSSZ
nebo je posílat poštou.

Na podzim letošního roku
jsme připravili také nové
verze lékařských systémů
DUNA PRIVAT a DUNA
DENTA, nesoucí označení
2015.2. Pro stávající uživatele bude tento upgrade
patřit v dosavadní historii
k nejdůležitějším, jeho
hlavním tématem jsou
elektronické neschopenky.

Ostatní díly neschopenky, určené pro pacienta a jeho zaměstnavatele, program vytiskne v předepsaném formátu. Lékař už
tedy nemusí pravidelně vyzvedávat na OSSZ papírové tiskopisy
a zabezpečovat je v ordinaci proti zneužití. Hlášení ošetřujícího
lékaře nebude v papírové formě vůbec existovat.

Do programů přibyly dvě nové evidence. Evidence HPN a evidence HOL umožňuje zapisovat a evidovat jak elektronické,
tak ruční neschopenky, vystavované na papírovém tiskopise
Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, vydávaném
OSSZ lékařům proti podpisu. Při zápisu uživatel určí, jakým
způsobem byla neschopenka vystavena a jak se s ní bude nadále pracovat. Počítá se rovněž s přebíráním pacienta do péče
od jiného ošetřujícího lékaře. Výhodou je, že základní údaje
se načtou automaticky z kartotéky, takže není potřeba je již
vyplňovat. Počítač rovněž automaticky zajistí číslování nových
elektronických neschopenek.

Práce s eNeschopenkami je tedy celkem jednoduchá a stejně
jako dnes už málokdo píše papírové dopisy, je pravděpodobné, že za pár měsíců či let vstoupí do muzea rovněž papírové
neschopenky. K jejich správnému fungování je třeba zajistit pár
technických předpokladů (zřídit si datovou schránku, požádat
ČSSZ o přidělení IČPE). Abychom i tuto situaci lékařům usnadnili,
sestavili jsme podrobný postup kroků, které musí absolvovat
a doplnili jej vlastními zkušenostmi, které jsme získali v testovacím prostředí. Všem lékařům jsme tuto „přiručku“ přibalili
jako speciální přílohu tohoto čísla MUPu.

eleKtronicKá FaKturace
aneB import isdoc
Také pořizujete přijaté faktury nebo vydané faktury do systému rychle a bezchybně tedy elektronicky ve formátu ISDOC,
bez nutnosti ručního ťukání. Tak to Vás jistě potěší několik sice
malých, ale příjemných novinek.
 Automatické založení nového odběratele / dodavatele
do číselníku organizací
 Volitelná možnost aktualizace údajů v číselníku organizací
 Označení faktur „já jsem přihraná faktura“ kdy a odkud
 Orazítkování importovaných souborů v archívů datem
a časem
 Nová verze ISDOC 6.0.1

a import se provádí jak hromadně, tak i po jednom dokladu,
dle nastavení. Tam je možné volitelně nastavit i aktualizace
číselníku organizací z importovaných dokladů.
Při odesílání faktur e-mailem jsou faktury ve tvaru ISDOC přidávány automaticky jako příloha a je možné je i elektronicky
podepisovat.

Systém DUNA podporuje import/export přijatých, vystavených
i zálohových faktur a dobropisů ve formátu ISDOC. Export
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Zahájení nového roku –
těšte se na synchronizaci
teprve zde dojde k jejich spárování s platbou. Konečné stavy
účtů také dostanou svou definitivní podobu až po zaúčtování
všech účetních případů a až potom skutečně dokončíme start
nového účetního období aktualizací počátečních stavů.

Období od ledna do března, popř. u firem auditovaných nebo
zastupovaných daňovým poradcem až do června, bývá pro
každou účetní spíš stresující než pohodové. Kromě rozběhnutí
nového účetního roku a pokračující běžné práce v něm, musí
také dokončit rok předchozí, aby bylo na základě čeho vyplnit
daňové přiznání k dani z příjmu. Přitom dokončení jednoho
účetního roku a zahájení nového nemusí časově následovat,
ale spíše naopak … pokud tedy firma začíná fungovat ihned
„po Silvestru“, např. nakupovat, prodávat, fakturovat a platit
závazky. Výsledným efektem tohoto dvojího účetnictví musí
být 100% návaznost nového účetního roku na rok předchozí,
a to hlavně u počátečních x konečných stavů rozvahových účtů
a také detailního rozpisu pohledávek a závazků, které příslušné
počáteční x konečné stavy tvoří. Podobné je to s evidencí majetku – musí navazovat zůstatkové ceny zaevidovaného majetku
po uplatnění daňových nebo účetních odpisů.

Prostě, co si budeme povídat …. 31.března si vydechneme,
otřeme čelo a jedeme dál … (vhodné je myslet třeba na dovolenou :-D).
Pokud ve Vás předchozí část článku vyvolala pesimismus, tak
rychle pojďme přepnout na „optimismus“. Každý rok se snažíme
připravit pro Vás kromě legislativních nutností i novinky, které
by Vám měly práci s programem DUNA zpříjemnit a co možná
nejvíce zjednodušit. Letos se práce metodiků a programátorů
kromě jiného soustředila právě i na úpravu funkce Zahájení
nového roku.
Dali jsme hlavy dohromady a výsledkem je synchronizace
navazujících účetních období.

„Sladění“ obou účetních období znamená často dvojí práci,
protože je běžnou praxí, že daňové doklady za předchozí období chodí se zpožděním a pokud jsou uhrazeny v novém roce,
tak je potřeba je zaevidovat a zaúčtovat do roku X, ale zároveň
dodatečně promítnout do již rozběhnutého roku X+1, protože

Proč?:
Všechno to, co je popsáno v předchozích odstavcích.

Jak to bude fungovat?:
V okamžiku definitivního uzavření jednoho účetního období X lze v následujícím roce X+1 spustit synchronizaci, která z předchozího
roku (dle zadané cesty k datovému úložišti roku X) připraví pracovní soubor s definitivními údaji k přenosu a ten porovná s archivy
dokladů, které vznikly v okamžiku
založení účetního období X+1, ale nebyly kompletní. Ve formuláři k tomu
určeném se zobrazí rozdílové údaje,
tj. doklady se změnou, nové doklady nebo doklady, které do archivu
nepatří. Potom již jen jednoduchým
zakliknutím nebo odkliknutím lze
označit doklady, jež chcete v archivu
aktualizovat a aktualizaci spustíte.

Kdy se to bude spouštět?:

Závěrem:

Kdykoliv dle potřeby. Synchronizaci lze provádět opakovaně.
Ve formuláři zůstane přehled dokladů určených pro synchronizaci
s informací o tom, zda byl již doklad v evidenci aktualizován
či nikoliv.

Cílem tohoto článku není celý popis připravované novinky …
je to jen taková malá ochutnávka. Více podrobností naleznete
samozřejmě v Uživatelské příručce po nainstalování připravované verze a téma synchronizace jsme také zařadili na program
našeho pravidelného roadshow v závěru tohoto roku.
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Nový vzhled
s novými možnostmi
Nové verze našich programů řady DUNA pro rok 2016 přinášejí významnou novinku
v oblasti ovládání programu pomocí akčních tlačítek. Akční tlačítka jsou tradičně
umístěna na tzv. toolbaru neboli liště umístěné napevno v horní části programu.
Nejvýznamnější novinkou je rozdělení této původně monolitní lišty do několika
menších. Tyto lišty obsahují významově související tlačítka a můžete si je připnout
na libovolný okraj okna nebo je nechat nepřipnuté nad všemi ostatními okny či
odstranit. Možnost individuálního přizpůsobení pracovní plochy každým uživatelem považujeme za důležité pro jeho pracovní pohodlí a efektivitu jeho práce.
Součástí uvedené funkční novinky je i vznik nové, moderní, sady ikon a to hned
ve třech různých velikostech. Reagujeme tak na potřebu a žádosti těch uživatelů,
kteří produkty DUNA provozují buď na noteboocích s malými displeji, anebo naopak na velkých monitorech, kde jsou staré ikony na displejích s vyšším rozlišením
již obtížně rozpoznatelné. Nová ikonová sada byla navržena v jednotné barevné
úpravě v moderním stylu. Věříme, že si ji rychle osvojíte a oceníte přizpůsobitelnost a modularitu celého nového systému akčních tlačítek.
Schopnost programu zvětšit písmo v hlavní nabídce je další možností přizpůsobit
se různorodému technickému prostředí, ve kterém jsou naše programy používány.
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jaK zasadit
stromeK
Budeme potřeBoVat:
1x Skladovou evidenci
1x Číselník sortimentu
1x Špetku nápadů
2x Trošku času

Kde paK mŮžeme taKto
VytVořený stromeK
použít:

pracoVní postup:
V novém Číselníku sortimentu si založíme dle vlastního uvážení skupiny a podskupiny položek a to
až do pěti úrovní. Pak si přiřadíme pod jednotlivé
skupiny skladové položky a to přímo v Číselníku
sortimentu, přičemž se nám automaticky propíše
kód sortimentu na skladovou kartu. Nebo si můžeme kód skupiny zapisovat rovnou na skladové
karty. Tak si pěkně rozdělíme skladovou evidenci
podle skupin.

 Při rychlé orientaci a vyhledávání položek ve skladové evidenci:
otevřeme si skladovou evidenci se „stromovou strukturou“
a pouhým kliknutím myší na skupinu nebo podskupinu
se nám rychle vyberou příslušné skladové položky, čímž
dojdeme ke kýženému cíli.
 V kase při maloobchodním prodeji, kde můžeme použít
novou kasu určenou pro dotykové displeje.
 Další využití se nabízí např. pro export dat, tedy skladových
položek do e-shopu.
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automaticKé GeneroVání doKladŮ

aneB zálohoVé FaKtury z oBjednáVeK
Nedávno mne náš dlouholetý uživatel během hovoru zaujal
myšlenkou, kdy jen tak mimoděk pronesl: „Kdo nemá e-shop
nebo ho nebude mít, jako by nebyl“. Nutno dodat, že tento
zákazník je pro nás velmi inspirující. Jen tak namátkou vzpomenu na další jeho myšlenku: „Bez slev nebo akcí dnes už nic
neprodáme“. Ale o tom až příště.

 Rezervaci zboží a optimalizaci stavu zásob
 Automatické sestavení či navržení objednávek na dodavatele
dle objednaného zboží
 Postupné vykrývání objednávek, tj. otevřená objednávka
 Pořizování jak skladových, tak textových položek

Vraťme se k elektronickým obchodům nebo vlastně k přijatým
objednávkám a zálohovým fakturám. Říkáte si, jak souvisí e-shop
s objednávkami a zálohovými fakturami? Ti, co již tento druh
obchodu a jeho napojení na IS DUNA využívají, jistě tuší. Právě
strmý narůst tohoto typu prodeje a napojení Duny na e-shopy přes modul Objednávky nás po určité době, hlavně podle
poznatků z praxe našich klientů, „přinutil“ rozšířit automatické
generování dokladů o možnost vystavení a zpracování zálohových faktur z této agendy. Než přistoupím k podrobnějšímu
popisu vystavování zálohových faktur, dovolte krátké zastavení
u objednávek. Udělejme si malou rekapitulaci:

Jak vlastně zálohová faktura z objednávky
funguje?
Vytvoříte ji jedním kliknutím na ikonu
na horní ovládací
liště. Tímto způsobem můžete vystavovat zálohové faktury jak
textové, tak se skladovými položkami. Objednávky, na něž byly
zálohové faktury vystaveny, v seznamu snadno rozpoznáte, jsou
oranžově zbarvené a obsahují číslo příslušné zálohové faktury.
Z jedné objednávky máte možnost vystavit i více zálohových
faktur.

A jak to bude dál?

Jaké máme cesty k pořízení objednávek
do systému:

Úhradu zálohové faktury si můžete ověřit přímo na konkrétní
objednávce nebo zjistit hromadně, pomocí funkce „sledování
zaplacení“. Při generování konečné faktury z objednávky, na níž
byla vystavena zálohová faktura, hlídá stav úhrady i systém a informuje Vás o něm. Vystavená konečná faktura má na záložce
zálohy připojeny platby buď z agendy Pokladna, Banka nebo
Přijaté zálohy. Tato objednávka je pak vykryta a tzv. spárována
i s konečnou fakturou a dodacím listem. Konečná faktura v sobě
nese informaci o vystavené zálohové faktuře, objednávce a případně o dodacím listu.

 Přihrávání z elektronických
obchodů či jiných systémů
 Načtení z datových terminálů,
tzv. objednávka pořízená v terénu
 Generování ze zapsaných nabídek vystavených
 Ruční zápis jako nový doklad
či kopie již existujícího

Tolik stručný popis a teď nezbývá, než tuto novou funkci v nové
verzi vyzkoušet.

Možnosti „vyřízení“ přijaté objednávky jsou
pak:

 Automatické generování a tisk či odeslání přímo z objednávek:
• dodacích listů a výdejek do agendy Výdej ze skladu
• faktur vydaných do evidence Pohledávky
• zálohových faktur do evidence Zálohové faktury
Objednávky
• konečné faktury ze zálohové faktury
přijaté
 Načtení objednávky jako zdrojového dokladu:
• do výdejek a to jedné nebo více současně
• do kasy tedy do prodeje za hotové

Co nám objednávky přináší:





Zálohové
faktury

Pokladní
deník

Bankovní
výpisy
Výdejky

Okamžitý přehled o stavu vykrytí objednávek
Plnění a termíny jednotlivých objednávek
Grafické zobrazení stavu objednávek a termínů dodání
Sledování zásob z hlediska objednaných položek a zboží
na cestě

Evidence
záloh
Vydané
faktury
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příBěh is duna

Ve staVeBninách FORMEL
Zahájení stavby

Vážení přátelé, rádi bychom založili novou rubriku nebo rovnou tradici
v našem časopise. Chtěli bychom vám vždy přinést nejzajímavější
případovou studii či chcete-li příběh zkušeností, očekávání a splnění
cílů při implementace IS DUNA do firem a společností působících
v různých oborech činnosti. Dnes, bychom Vám rádi vyprávěli příběh
zavedení IS DUNA ve firmě stavebniny FORMEL.

Protože v prodejně určené
od stavebníků, řemeslníků až
po kutily a zahrádkáře je sezóna
prakticky po celý rok, i když se
občas trošku řídí i počasím,
bylo celkem obtížné zvolit
„nejvhodnější“ čas pro nasazení
systému. Nakonec jsme se spolu
s firmou Formel rozhodli pro
ideální datum v roce a to přímo
na Silvestra. Během 14 dní příprav bylo provedeno dvoufázové proškolení pracovníků obchodu a odbytu v prostorách školícího centra
dodavatele. Během následujících dnů byla provedena analýza a převod
dat a nakonec samotná instalace aplikace.

Společnost stavebniny FORMEL provozuje ve svém areálu v Přerově
moderní velkoobchod a maloobchod pro stavbu, dům i zahradu. Svým
zákazníků nabízí taktéž poradenství a komplexní souvisejí služby, dovoz zakoupeného zboží speciální technikou, půjčovnu nářadí a lešení,
přistavení kontejnerů či provedení řezacích prací apod.
V prodejně na ploše 800 m2 zákazníci najdou stavební materiál, řemeslnické potřeby a nářadí v širokém sortimentu. Nechybí zde ani široká
nabídka spojovacího materiálů, zahrádkářských potřeb, sanitární
keramiky a spousta dalšího zboží. Celková nabídka zboží obnáší cca
11 000 položek.

Vše proběhlo hladce, uživatelé již měli za sebou školení a tak nic
nebránilo S Novým rokem, tedy už druhého ledna, přivítat zákazníky
a začít prodávat v novém systému.

Rozhodnutí
Krédem společnosti, dle slov jednoho ze zakladatelů pana Jana Formela,
je vyjít zákazníkovi maximálně vstříc a nabídnout produkty a služby
na nejvyšší odborné úrovni. K úspěšnému plnění této strategie je však
kromě nadšení a odhodlání nutná i podpora informačního systému.

Jaké byly tedy první dojmy a zkušenosti

Na základě těchto úvah dospěli ve FORMELU k jednoznačnému závěru
„vyměnit“ stávající, sice zaběhnutý a osvědčený, ale již technologicky
nedostačující software pracující v DOS prostředí.

 Je k dispozici Přehled o stavu zásob, rezervacích a zboží na cestě

K tomuto rozhodnutí přispěl význačnou měrou i rozvoj maloobchodního
prodeje a stále rostoucí potřeba elektronické komunikace s dodavateli
i odběrateli a finančními institucemi.

 Podrobný graf hodinového prodeje, dle kterého je možné např.
nastavit prodejní akce typu „šťastná hodinka“

 Hlavním přínosem nového systému byl spokojený zákazník
 Pozitivem je snadná a rychlá obsluha
 Zákazník dostane přehlednou účtenku, vidí informaci
o obdržené slevě

DUNA je milá a přizpůsobivá

Jaké byly požadavky a očekávání

Propracovaný systém uživatelských přístupů a práv umožnil nastavit
a přizpůsobit systém téměř na míru jednotlivým zaměstnancům firmy
a jejich potřebám. Každý má povolené právě ty agendy, sklady či kasy,
které potřebuje ke své práci, vidí „svoje doklady “ a není obtěžován
tím, co nepotřebuje. Také si každý mohl přizpůsobit vzhled formulářů,
velikost „oken“ a důležitost údajů.

Potřebovali především, spolehlivý a výkonný nástroj pro podporu
maloobchodního prodeje s návazností na objednávkový systém
a fakturaci. Přehlednou skladovou evidenci, ze které je možné snadno
a rychle čerpat informace o stavu zásob, rezervacích, prodejních cenách apod. Také mít možnost, jako v každém maloobchodě, nastavit
v systému různé prodejní akce.

Druhá etapa výstavby

Proč uspěla DUNA?

Jak již bylo napsáno, společnost neustále rozšiřuje svoji nabídku sortimentu a služeb a klade důraz na spokojenost zákazníka a jeho rychlou
obsluhu. Logickým pokračováním při nasazení systému bylo zavedení
technologie čárových kódů pro celý sortiment, s cílem usnadnit naskladnění a především prodej pomocí čteček čárových kódů. Dalším
krokem bylo rozšíření o modul mobilního skladníka a obchodníka, díky
kterému lze kdekoliv v terénu snadno pořídit doklad … tj. příjemku
nebo prodejku pro zákazníka.

Jedním z klíčových faktorů při
výběru nového software byl
i požadavek na „hladký“ a rychlý
proces nasazení nového systému tak, aby co nejméně narušil
chod prodejny. Společnost
FORMEL měla již dlouholeté
zkušenosti s předchozím systémem společnosti TILL CONSULT
a.s. a dobré zkušenosti s jejich
zákaznickou podporou.

Současnost aneb informace jedním klikem
„Jak hodnotíme přínos IS DUNA pro naše podnikání“ se zamýšlí paní
Petra Formelová: „Uvedu jeden příklad za všechny. Klíčové informace
získáváme dnes doslova řečeno jedním kliknutím. Díky infosystému
a modulu „Monitor“ máme okamžitý přehled o vývoji tržeb, nákladovosti či ziskovosti jednotlivých položek, popř. skupin sortimentu v čase.
K dispozici jsou okamžité a přehledné informace o pohledávkách,
obratu odběratele, stavu jeho objednávek apod.“

Konečné rozhodnutí tedy bylo
nasnadě a zvítězil obchodní a ekonomický systém DUNA, který nabízí
komplexní řešení pro prodej, skladový a objednávkový systém, fakturaci, vedení účetních agend a zpracování mezd. Hlavní důraz byl při
výběru kladen na modul KASA určený nejen pro maloobchodní prodej.
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POZVÁNKA NA SEMINÁŘE
AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY

PŘEHLED ZMĚN VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ
PRO ROK 2016

Lektor Ing. Roman Nagy
daňový poradce a externí metodik systémů DUNA
Na semináři Vás budeme informovat o nejvýznamnějších
aktuálních změnách v daňové a účetní legislativě. Pokud
v době konání budou známy i jiné, než v programu uvedené,
daňové novely a změny, bude program doplněn. V další části
budete seznámení s novinkami a s některými postupy prací
v systémech DUNA.
Datum a místo konání semináře:
Brno
30. listopadu 2015, Hotel Vista
Hudcova 72
Přerov
1. prosince 2015, Hotel „Na Jižní“
Jižní čtvrť III/11
Zlín
2. prosince 2015, Hotel Garni
nám. T. G. Masaryka 1335
Ostrava
3. prosince 2015, DK AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh
Ostrov
14. prosince 2015, MDDM
Školní 231
Praha
15. prosince 2015
budova SUDOP
Olšanská 1a, Žižkov
Hradec Králové 16. prosince 2015
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM
Velké náměstí 32

Lektor Mirka Calabová
jednatelka mzdové kanceláře a externí metodik systémů
DUNA MZDY
Na semináři Vás budeme informovat o nejvýznamnějších
legislativních změnách, které mají dopad na zpracování
mezd. Pokud v době konání budou známy i jiné, než v programu uvedené, novely a změny, bude program doplněn.
V další části budete seznámení s novinkami a s některými
postupy prací v systémech DUNA MZDY.
Datum a místo konání semináře:
Plzeň
18. ledna 2016, Hotel Central
nám. Republiky 358/33
Praha
19. ledna 2016, budova SUDOP
Olšanská 1a, Žižkov
Hradec Králové 20. ledna 2016
HOTEL NOVÉ ADALBERTINUM
Velké náměstí 32
Přerov
25. ledna 2016, Hotel „Na Jižní“
Jižní čtvrť III/11
Brno
26. ledna 2016, Hotel Vista
Hudcova 72
Zlín
27. ledna 2016, Hotel Garni
nám. T. G. Masaryka 1335
Ostrava
28. ledna 2016, DK AKORD
Nám. SNP 1, Ostrava-Zábřeh

Cena semináře: 1 600 Kč

Cena semináře: 1 750 Kč

Začátek v 9:00 hod, registrace od 8:30 (v Praze začátek v 10:00, registrace
od 9:30, plánovaný rozsah: 5 hodin).
Cena 1.600,00 Kč včetně DPH při bezhotovostní úhradě předem nebo cena
1.800,00 Kč včetně DPH při hotovostní platbě v místě konání semináře
zahrnují studijní materiály a občerstvení.

Začátek v 9:00 hod, registrace od 8:30 (v Praze začátek v 10:00, registrace
od 9:30, plánovaný rozsah: 5 hodin).
Cena 1.500,00 Kč včetně DPH při bezhotovostní úhradě předem nebo
cena 1.700,00 Kč včetně DPH při hotovostní platbě v místě konání
semináře zahrnují studijní materiály a občerstvení.

Program semináře:
Odborný blok:

 Souběh funkcí - vztah jednatele resp. společníka ke společnosti
 Doručování na úřady (FÚ, OSSZ, ZP, ... ) - listinná versus elektronická forma podání, možnosti a povinnosti
 Legislativní vývoj 2015/2016:
• novela zákona o účetnictví
• zákon o dani z příjmu - školkovné, zvýhodnění na dítě, oznámení
o osvobozených příjmech, ...
• DPH - vývoj RPDP, kontrolní hlášení, připravovaná elektronická
evidence tržeb
 a další novinky

Systémy DUNA ve verzi pro r. 2016,
lektoři ing. Dana Dostálová, ing. Iva Tomanová:

 Synchronizace pohledávek, závazků a majetku po zahájení
nového roku
 Jak připravit Kontrolní hlášení
 Novinky v ovládání programu
 Automatizace ve zpracování obchodních dokladů
 Nové možnosti pro e-shop a prodejnu

Program semináře:
Odborný blok:







minimální mzda v roce 2016
exekuce a DPP
změny v dani z příjmů
změny ve zdravotním pojištění
změny v sociálním zabezpečen
další změny platné k datu konání

Systém DUNA MZDY ve verzi pro r. 2016,
lektoři Mgr. Zdeňka Frydrýšková, Bc. Lukáš Rajnošek:








automatické krácení dovolené
vylepšená evidence školení
zasílání SMS přímo z programu
import MS v měsíčním zpracování ze souboru
úpravy a vylepšení v placených modulech
další novinky a inovace
představení nové sady ikon a plovoucích toolbarů

Potvrzení rezervace:
Svoji účast prosím včas registrujte on-line na webové adrese www.duna.cz/skoleni.html nebo telefonicky. Počet míst je omezený.
Vaše registrace je po uhrazení ceny semináře platná a závazná. Daňový doklad zasíláme obratem po uhrazení.
Telefonní rezervace a kontakt:
Mgr. Libor Novák, email: lnovak@tco.cz, tel: 581 277 383, 734 201 865

till consult a.s.
Čechova 29
750 11 Přerov 2

INFO servis pro uživatele

800 188 888
tel: 581 277 387
fax: 581 277 388
info@tco.cz

www.duna.cz

