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Cenové zvýhodnenie prechodu 
z POHODA PSÚ na online riešenie

VÝHODOU SÚ 
VŽDY AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Na rozdiel od toho online forma prístupu do programu 
POHODA cez internet umožňuje užívateľom z rôznych 
pobočiek alebo externým účtovníkom vstupovať do systému 
POHODA priamo. Komunikácia prebieha zabezpečene cez 
internet. Z hľadiska programu sa externí pracovníci javia, ako 
by pracovali priamo v lokálnej sieti. Odpadáva tu zohrávanie 
údajov a odmenou sú vždy aktuálne informácie v reálnom 
čase. V radoch POHODA SQL a POHODA E1 môžete pre 
jednotlivé pobočky alebo pracovníkov nastaviť prístupové 
práva nielen podľa konkrétnych agend, ale i číselných radov 
dokladov.

PREČO UVAŽOVAŤ O PRECHODE 
NA ONLINE RIEŠENIE?

POHODA PSÚ, ktorú v súčasnej dobe využívate, umožňuje zo-
hrávať doklady z firemných pobočiek alebo predajní, príp. od 
klientov účtovných firiem. Prenos údajových balíčkov medzi 
pobočkami a centrálou prebieha offline, spravidla e-mailom. 

Toto riešenie je vhodné pre prípady, kedy v mieste pobočky 
alebo centrály nie je možné využívať internetové pripojenie 
vôbec, alebo je internetové pripojenie nekvalitné a tiež v prí-
padoch, kedy nie je potreba zohrávania dokladov príliš častá. 
Toto riešenie však vyžaduje dodržiavanie určitej disciplíny, 
napr. pri aktualizáciách a zmenách licencií POHODY. Pri zohrá-
vaní balíčkov je potrebné počítať s tým, že doklady odoslané 
na centrálu už nemôže pobočka meniť. Ďalej je potrebné počí-
tať s určitými obmedzeniami pobočkového spracovania úda-
jov, napr. s neaktuálnosťou informácií pred zohraním údajov 
alebo s tým, že na pobočke nie je možné vykonávať hromadné 
operácie a importy agendy. Na pobočkách nie sú dostupné 
agendy Majetok a Jazdy.

POHODA PSÚ Online riešenie k programu POHODA

 Výhoda súbežnej práce

 Údaje sú vždy aktuálne

 Nie je potreba údaje zohrávať

Ako funguje online riešenie? 



Ku všetkým produktom STORMWARE je možné pristupovať 
vzdialene pomocou PC či mobilných zariadení s využitím 
služby Vzdialená plocha (terminal services (TS), remote 
desktop services (RDS), ktorá je súčasťou niektorých edícií 
operačných systémov Windows XP, Windows 7, Windows 8 
a Windows Server. Ďalšou možnosťou je využiť softwarové 
produkty iných výrobcov, ako sú napr. TeamViewer, Thinstuff 
a pod. 

Aby mohol užívateľ pristupovať k svojmu počítaču 
a POHODE vzdialene, musia byť splnené určité podmienky. 
Predovšetkým je potrebné mať pripojenie na internet, 
nakonfigurovaný router a nakonfigurované PC alebo 
server, na ktorom chcete vzdialený prístup realizovať. Na 
internetové pripojenie nie sú v tomto prípade kladené 
žiadne zvláštne nároky, postačí dostatočne stabilné bežné 
pripojenie. Je však potrebné mať od poskytovateľa internetu 
pridelenú statickú pevnú verejnú IP adresu.

Technické a licenčné úskalia online riešenia môže zákazník 
riešiť vlastnými silami alebo môže využiť ponuky niektorého 
z hosterov a svoju licenciu programu POHODA umiestniť 
do niektorého z hostingových centier. **

V režime práce so vzdialenou plochou pracuje užívateľ 
rovnakým spôsobom, ako by sedel priamo pri vzdialene 
obsluhovanom počítači a má k dispozícii všetky zariadenia 
(napr. tlačiarne), ktoré sú k tomuto PC pripojené. Navyše 
takto pripojení užívatelia môžu používať zariadenia 
a tlačiarne, ktoré sú aktuálne pripojené k PC, z ktorého 
je vzdialené pripojenie realizované. Môžete tiež používať 
zdieľané zložky či celé disky na svojom PC, ktoré budú 
dostupné v relácii vzdialenej plochy. 

**  Spoločnosť STORMWARE s.r.o. nie je dodávateľom týchto služieb. Zoznam 
odporúčaných spoločností ponúkajúcich hostingové služby môžete nájsť 
na http://www.pohodaplus.sk/hosting-hardware.aspx.

Ako funguje online riešenie?

Podmienky akčnej ponuky pre existujúcich zákazníkov produktu POHODA PSÚ:
1.  a)  Cenové zvýhodnenie na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA sa vzťahuje na výmenu a dokúpenie sieťových prídavných 

licencií (CALx) a je určené iba pre užívateľov programu POHODA so zaplatenou službou SERVIS 2014. 
  b)  Cenové zvýhodnenie na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA sa vzťahuje na výmenu a dokúpenie rozšírenia (NETx) – z 1PC na 

NET3, z NET3 na NET5, z 1PC na NET5. 
2. Akčná ponuka na prechod z POHODA PSÚ na online formu prístupu do programu POHODA je časovo obmedzená a platí od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014.
3. Zákazník, ktorý chce cenové zvýhodnenie uplatniť, musí byť vlastníkom ako licencie pobočky, tak licencie centrály s doplnkom POHODA PSÚ.
4.  Pri využití cenového zvýhodnenia prechodu na online formu prístupu do programu POHODA  bude zrušený doplnok POHODA PSÚ a zároveň budú deaktivované 

a zaniknú licencie pobočiek. 

Páči sa Vám online riešenie pripojenia k programu 
POHODA, ale nie ste si istí, či je vhodné práve 
do Vašej firmy? Neváhajte sa na nás obrátiť, radi Vám 
poradíme. 

Tento materiál je propagačný, má iba informatívny charakter, jeho text nie je právne záväzný a nejedná sa o návrh na uzatvorenie zmluvy. Podrobné informácie 
o podmienkach akčnej ponuky sú dostupné na www.stormware.sk/prechodonline.

 tel.: +421 2 59 429 911

 e-mail: info@stormware.sk

 na ktorejkoľvek pobočke …
Cenové zvýhodnenie prechodu z POHODA PSÚ 
na online formu prístupu do programu POHODA 
môžete využiť do 31. 12. 2014.

Kontaktujte nás: 

BRATISLAVA, Matúšova 48, tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: info@stormware.sk | ZVOLEN, Stráž 223, tel.: +421 45 54 02 530, e-mail: zvolen@stormware.sk
KOŠICE, Pekná 2, tel.: +421 55 72 87 571, e-mail: kosice@stormware.sk | ŽILINA – konzultačná kancelária, Závodská cesta 2945/38, tel.: +421 41 76 31 503, e-mail: zilina@stormware.sk


