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Centrum Franza Kafku:
viac ako len zbierka kníh
Vedeli by ste, kde hľadať unikátnu repliku súkromnej
knižnice spisovateľa Franza Kafku? Jedno také miesto
existuje. Je to Centrum Franza Kafku v Prahe, ktorého
aktivity zahŕňajú oveľa viac ako len zbierku kníh
pražského rodáka a jedného z najvýznamnejších
spisovateľov uplynulého storočia.
Tiež sa Vám stalo, že ste vzali do ruky knihu,
ktorú pozná celý svet, ktorej autor má veľké
renomé, a po pár stranách ste ju nakoniec
odložili? Nie a nie sa začítať? A nestalo sa
Vám to tiež náhodou s Franzom Kafkom?
Každý ho pozná a len málokto dokáže
priznať, že jeho dielo nemôže dočítať
do konca. „Bola som v podobnej situácii,
pretože sa ku mne dostal v nevhodný čas
a v nevhodnom veku. Dnes je všetko inak.
Či už ide o jeho romány, poviedky, dopisy
alebo denníky, rada sa k nim znovu a znovu
vraciam. Čím viac Kafku čítate, tím viac jeho
dielo obdivujete. Každý v ňom nájde sám
seba,“ tvrdí Markéta Mališová, riaditeľka
Centra Franza Kafku.

Splietli by ste sa, keby ste si mysleli, že
centrum žije len osobnosťou tohto literáta.
„Franz Kafka nie je všadeprítomný, stal
sa pre nás skôr symbolom. Organizujeme
konferencie, semináre, literárne a divadelné
večery, koncerty, ale napríklad i happeningy
pri Kafkovom pomníku,“ vymenováva aktivity
Markéta Mališová. Spomínaný pomník je
projektom Spoločnosti Franza Kafku, za jeho
nevšedným návrhom stojí sochár Jaroslav
Róna. Zmenšený odliatok Kafkovho pomníka
symbolizuje navyše i medzinárodnú literárnu
Cenu Franza Kafku, ktorú spoločnosť od roku
2001 udeľuje ako jediná v Českej republike.
„Popri nej udeľujeme tiež študentskú Cenu
Maxa Broda,“ pripomenula riaditeľka centra.
Spoločnosť Franza Kafku sa stará o dve
knižnice, z ktorých jedna je unikátna –
patrila priamo spisovateľovi. Vo vlastnom
nakladateľstve vydala cez stovku titulov
a navyše prevádzkuje kníhkupectvo a verejnú
odbornú knižnicu.

POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
ﬁrmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence

Známy spisovateľ
ako symbol
Po stopách Franza Kafku sa môžete vydať
naprieč „celou historickou“ Prahou. Jedno
miesto je však špeciﬁcké. Na rozhraní
staropražských ulíc Maiselová, Parížska
a Široká získala Spoločnosť Franza Kafku
dom, kde našlo sídlo i Centrum Franza
Kafku – srdce tejto spoločnosti.

Centrum Franza Kafku nájdete v tesnej
blízkosti luxusných obchodov na Parížskej
ulici. Stačí zájsť za roh a ocitnete sa v Širokej
ulici, kde centrum sídli. Ešte nedávno by ste
tu narazili na spisovateľa Arnošta Lustiga,
bol tu jeho druhý domov. Možno tu ale
stretnete niekoho iného. Napríklad Arnošta
Goldﬂamma, Jiřího Dědečka, Květu Fialovú,
Jiřího Stivína, Davida Vávru, Janu Plodkovú,
Kateřinu Tučkovú, nemeckých študentov
alebo japonských turistov… I tí všetci
smerujú za Franzom Kafkom.

Centrum Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1

www.franzkafka-soc.cz
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Vážený zákazník,
určite sa zhodneme na tom, že je dôležité mať nielen kvalitný program, ale vedieť tiež
maximálne využívať jeho možnosti. Preto sme pre Vás pripravili niekoľko špeciálnych akcií
a ponúk, ktoré Vám s tým pomôžu.
Koncom júna končí akcia, kde je za zvýhodnených podmienok možné prejsť na vyšší rad
POHODA SQL alebo POHODA E1. Táto ponuka sa vzťahuje i na rozšírenie licencií a na riešenie
POHODA Business Intelligence. Ak teda uvažujete o bezpečnejšom a výkonnejšom riešení
programu POHODA, či jeho rozšírení o ďalšie licencie, neváhajte a využite túto výnimočnú
šancu.
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Keď niečo končí, niečo nové zároveň i začína, a tak sme pre Vás pripravili ešte jednu akciu,
tentoraz s názvom „Nechajte si cez leto vyladiť program POHODA“. Využite za zvýhodnenú
cenu služby našich odborných špecialistov, ktorí Vám pomôžu predovšetkým zefektívniť
a zjednodušiť prácu vo Vašej POHODE. Akcia potrvá od 1. júna do 31. augusta. Objednávať
sa však môžete už dnes. Viac informácií nájdete v časopise.
V súčasnej dobe sme tiež uvoľnili novú verziu programu POHODA Leto 2014, release 10700,
ktorú si Váš program v rámci automatickej aktualizácie zrejme už sám nainštaloval. Hneď
po spustení programu POHODA môžete vyskúšať jednu z letných noviniek – pripravili sme
pre Vás nové farebné prevedenie informačnej plochy. Vyberte si to, v ktorom sa Vám bude
najlepšie pracovať. Rozhodovať sa môžete medzi štyrmi farebnými variantmi.
Potrebujete raz za čas okamžite vyhodnotiť svoje zákazky? Potom Vás bude určite zaujímať,
že sme pridali do programu POHODA novú záložku, vďaka ktorej získate informácie
o ziskovosti zákaziek počas krátkej chvíle. Tiež sme vylepšili výpočet cien zásob v skladoch.
Nová funkcia Vám odteraz umožní zaﬁxovať pri predajných cenách či už čiastku, maržu,
alebo percentuálnu zľavu. Pribudli tiež novinky z oblasti personalistiky a miezd. Noviniek je
však oveľa viac, ich kompletný popis začína hneď na ďalšej strane.
Novinky v programe nie sú zďaleka všetkým, čo Vám letné vydanie nášho časopisu prináša.
Dúfam, že sme i tentoraz pripravili zaujímavý obsah a budete mať príjemné čítanie.
Prajem Vám veľa inšpiratívnych dní. Buďte v pohode.

Moja POHODA
Leto 2014 | release 10700

STORMWARE s.r.o., Matúšova 48,
811 04 Bratislava, tel.: +421 2 59 429 911,
info@stormware.sk, www.stormware.sk
foto | archív STORMWARE
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Novinky vo verzii Leto 2014
INFORMAČNÁ PLOCHA
novinka
POHODA si pre Vás pripravila
jednu designovú novinku. Teraz si môžete
zvoliť, akú farbu informačnej plochy chcete
používať.
ako?
Farebnú schému môžete prepnúť
priamo na informačnej ploche, a to stlačením
pravého tlačidla myši, kde vyberte možnosť
Farebná schéma. Môžete voliť z týchto
možností: Moderné, Svetlé (východiskové),
Šedé a Tmavé.

Ďalšou možnosťou je užívateľská schéma,
ktorú môžete vytvoriť pomocou vlastného
súboru CSS štýlu. Vytvorenie vlastného štýlu
je podrobnejšie popísané v pomocníkovi
programu POHODA.
novinka

Ak máte v systéme POHODA
zapnutú podrobnú informačnú plochu so
záložkami, uvidíte, že teraz pribudli údaje
o počte nevybavených prijatých objednávok,
reklamácií a ponúk.

Vyberte si vzhľad programu POHODA, ktorý sa Vám páči najviac. Stačí na informačnej ploche
rozkliknúť pravým tlačidlom myši ponuku a rozhodnúť sa pre jednu zo štyroch možností
farebnej schémy.

V sekcii Ostatné na záložke Ekonomické
údaje nájdete informácie o celkovom počte
nevybavených objednávok rozdelených
do niekoľkých kategórií: Vybaviť dnes,
Vybaviť do 7 dní a Ostatné nevybavené.
Informačná plocha Vám tiež ukáže množstvo
nevybavených reklamácií a nevybavených
ponúk.

ÚČTOVNÍCTVO
A FAKTURÁCIA
novinka

Ak účtujete v sústave
jednoduchého účtovníctva, má pre
Vás POHODA novú funkciu pre prácu
s preplatkami. Možno, že ju už poznáte
z účtovných jednotiek typu podvojné
účtovníctvo, kde táto funkcia užívateľom
programu POHODA už nejaký čas pomáha.
Ak chcete v účtovnej jednotke typu
jednoduché účtovníctvo pracovať
s preplatkami, zaškrtnite novú voľbu
Automatizovať prácu s preplatkami v agende
Globálne nastavenie/Preplatky. Zaškrtnutie
umožní evidenciu preplatkov v domácej mene
v agende Banka.
ako?

Pri likvidácii pohľadávok
a záväzkov potom POHODA umožní vykonávať
úhradu vo vyššej hodnote, než je zadaná
faktúra. Rozdiel medzi hodnotou faktúry

Chcete v jednoduchom účtovníctve pracovať s preplatkami? Potom zaškrtnite voľbu
Automatizovať prácu s preplatkami. Nájdete ju v globálnom nastavení.

Moja POHODA

a skutočnou úhradou je evidovaný v agende
Banka na záložke Položky dokladu ako
preplatok. Na hodnotu veľkého preplatku
sa automaticky vytvorí ostatný záväzok,
resp. pohľadávka.
ako?
Zaúčtovanie preplatkov sa vykoná
podľa predkontácií nastavených v agende
Globálne nastavenie/Preplatky.
novinka
Pracujete so zákazkami
a nechcete, aby sa už uzatvorená zákazka
preniesla údajovou uzávierkou do ďalšieho
roka? POHODA má pre Vás riešenie v podobe
novej voľby.
ako?

Nová voľba Uzatvorené zákazky
neprevádzať údajovou uzávierkou je
implicitne zaškrtnutá v agende Globálne
nastavenie v sekcii Doklady. Ak ju necháte
tak, všetky zákazky, ktoré majú uvedený
stav uzatvorená, sa po údajovej uzávierke
neprenesú do nasledujúceho účtovného
obdobia. Jedinou výnimkou je prenos
uzatvorených zákaziek, ktoré sú zadané
na doklade a údajovou uzávierkou prenesené
do ďalšieho obdobia (ide napríklad
o neuhradené doklady).

Ak zaškrtnete v agende Globálne nastavenie túto voľbu, budete vedieť, že sa už uzatvorená
zákazka neprenesie údajovou uzávierkou do ďalšieho roka.

Ak bude napríklad v agende Užívateľské
nastavenie v časti Ostatné doplnená
uzatvorená zákazka a urobíte údajovú
uzávierku, pri ktorej sa neprenesie žiadny
doklad do ďalšieho roka, tak v nasledujúcom
roku v tomto poli POHODA údaj odstráni.
Rovnako to funguje i v agendách Adresár
a Udalosti a pri vytvorených šablónach
prenesených do ďalšieho roka.
novinka
Zaujímavú novinku prináša
POHODA pre Vás, ktorí členíte svoje doklady
na zákazky a potrebujete vyhodnotiť bez
čakania ich ziskovosť. Určite privítate novú
záložku, ktorá toto dokáže.
ako?
Nová záložka Vyhodnotenie
zákazky sa nachádza v agende Zákazky.
Po otvorení záložky sa zobrazí zoznam
dokladov, resp. položiek, ktoré obsahujú
konkrétnu zákazku v hlavičke alebo položkách
dokladu. Načítané položky sú zoradené podľa
zdrojových agend, a to v poradí najprv podľa
výnosov a potom podľa nákladov. Či je zákazka
zisková, alebo naopak stratová, rýchlo zistíte
zo stavového riadka, kde vidíte celkový súčet
výnosov, nákladov a vypočítaný zisk.

Do výnosov sa načítajú doklady z agend
Vydané faktúry, Ostatné pohľadávky,
Predajky a Pokladňa (Príjem). Predajná
cena (výnos) sa načíta priamo z formulára,
prípadne zo záložky dokladu zo stĺpca Čiastka.
Do nákladov sa načítajú doklady z agend
Prijaté faktúry, Ostatné záväzky a Pokladňa

Zistiť, či je moja zákazka zisková, nebolo nikdy ľahšie. Umožní Vám to nová záložka v agende
Zákazky.
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(Výdaj). Nákupná cena (náklad) sa pri
textových položkách prevezme tiež z dokladu
rovnako ako predajná cena. Z prijatých faktúr
a výdavkových pokladničných dokladov sa
vylučujú skladové položky a textové položky
s väzbou na agendu Príjemky. Do nákladov
tiež vstupujú skladové výdaje vo váženej
nákupnej cene.

V agende Zákazky pribudli
nové tlačové zostavy,
s ktorými budete mať
prehľad o ziskovosti
všetkých svojich zákaziek.

ako?
Jednotlivé doklady otvoríte
dvojklikom myši na zobrazené riadky alebo
pomocou povelu Otvoriť, ktorý sa objaví po
stlačení pravého tlačidla myši.
novinka
Ďalšia novinka reaguje na novú
záložku Vyhodnotenie zákazky. Do agendy
Zákazky sme pripravili nové súpisky,
vďaka ktorým získate kompletný prehľad
o ziskovosti všetkých evidovaných zákaziek.

Tlačové zostavy Vyhodnotenie zákaziek
položkovo a Prehľad ziskovosti zákaziek
reagujú na výber záznamov v tabuľke agendy.
Môžete si tak vytlačiť iba zákazky, ktoré Vás
zaujímajú. Tlačové zostavy je možné voliteľne
zoradiť od najziskovejšej zákazky, a to využitím
voľby Zoradiť podľa zisku.
ako?

Celkový výsledok všetkých
evidovaných zákaziek po položkách
z jednotlivých dokladov získate
prostredníctvom súpisky Vyhodnotenie
zákaziek položkovo. Doklady, resp. položky, sú
prehľadne rozdelené podľa jednotlivých agend
v podobnom usporiadaní, ako má záložka
Vyhodnotenie zákazky. Na konci súpisky
nájdete celkové výnosy a náklady a celkový
výsledok zákazky vrátane vyjadreného podielu
zisku z výnosov.
ako?

Súpiska Prehľad ziskovosti
zákaziek uvádza výsledné hodnoty, a to
celkové súčty výnosov a nákladov za každú
zákazku. Rýchlo dostanete prehľad
o hospodárnosti všetkých zákaziek.

Ak zvolíte tlačovú zostavu Vyhodnotenie zákaziek položkovo, uvidíte na konci súpisky celkové
výnosy a náklady. Podiel zisku z výnosov je tu uvedený percentuálne.

novinka
Do agend Výdajky a Ostatné
pohľadávky sme doplnili poštové tlačové
zostavy.

Tieto zostavy ste už mohli doteraz využívať
predovšetkým v agende Vydané faktúry.
Jedná sa napríklad o štítky adries, zoznam
poštových poukazov atď.
novinka
Do niektorých agend bola
pridaná nová tlačová zostava Zaúčtovanie
dokladu (košieľka) iba pre jeden aktuálny
záznam.
ako?

Tlačovú zostavu nájdete medzi
kontrolnými zostavami napr. v agendách
Prijaté faktúry, Vydané faktúry, Banka
a Interné doklady. V agendách Príjemky,

Tlačová zostava Zaúčtovanie dokladu (košieľka) pribudla napríklad do agend Prijaté faktúry,
Vydané faktúry, Banka alebo Interné doklady.

Moja POHODA

Výdajky a Predajky sa zobrazí iba v prípade,
ak vediete sklady spôsobom A.
ako?
V jednoduchom účtovníctve
je tlačová zostava zapracovaná v agendách
Banka, Pokladňa a Interné doklady.
novinka
POHODA teraz umožňuje
sledovať históriu záznamu tiež v agende
Príkazy na úhradu. Táto novinka sa týka
základného radu programu POHODA a radu
POHODA SQL, v najvyššom rade POHODA E1
toto už funguje.
ako?
Sledovanie histórie nastavíte
zaškrtnutím voľby Zapnuté v agende Globálne
nastavenie/História. Úpravy a zmazané
záznamy môžete sledovať priamo v agende
Príkazy na úhradu pomocou záložky História
záznamu, v ktorej sú farebne rozlíšené
vykonané zmeny. Vďaka tejto záložke
budete mať prehľad o zmenách vykonaných
jednotlivými užívateľmi pri konkrétnom
zázname.
novinka
Niekoľkých drobných zmien sa
dočkala agenda Časové rozlíšenie, a tak Vám
ich postupne predstavíme. Prvá novinka
značne urýchľuje prácu v programe. Pýtate
sa ako?

Sledovať históriu v agende Príkazy na úhradu môžete teraz v základnom rade POHODA
a v rade POHODA SQL, v najvyššom rade POHODA E1 je toto už umožnené.

V Sprievodcovi zavedením
časového rozlíšenia máte
na výber zo všetkých
predkontácií, ktoré sú
určené pre agendu Časové
rozlíšenie.

ako?
Pri zadávaní časového rozlíšenia
cez ponuku Záznam/Časové rozlíšenie…
môžete už teraz zadať v sprievodcovi
zavedením časového rozlíšenia predkontáciu.
Vyplníte ju na druhej strane sprievodcu
pomocou rovnomenného pola. Ponúkať sa
budú všetky predkontácie určené pre agendu
Časové rozlíšenie.
novinka

V agende Časové rozlíšenie teraz
vo formulári v sekcii Zdrojový doklad uvidíte
navyše názov zdrojovej agendy, z ktorej
časové rozlíšenie vzniklo.
novinka
Už predtým ste mali možnosť
prepnúť sa z agendy Časové rozlíšenie
na zdrojový doklad povelom Zdrojový
doklad, ktorý sa nachádza v miestnej ponuke.
Teraz sa môžete tiež prepnúť zo zdrojového
dokladu na záznam časového rozlíšenia cez
záložku Doklady.

SKLADY
novinka

Výpočet cien zásob sa v programe
POHODA vykonáva na základe predajných
cien a cenových skupín. Ako ale na
ľubovoľnej zásobe nastaviť, aby pri predajnej
cene zostala rovnaká čiastka a pri inej zásobe
naopak pevná marža alebo percentuálna
zľava? POHODA to vyriešila novou funkciou
pre ﬁxáciu predajných cien.

Nová funkcia pre ﬁxáciu cien Vám zaistí, že sa pri predajných cenách čiastka, marža alebo
percento zľavy nebude meniť. Ak sa nabudúce zmení nákupná cena, na zaﬁxovanú hodnotu
to nebude mať vplyv.
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ako?

Do agendy Zásoby sme pridali
nové voľby, pomocou ktorých je možné
zaﬁxovať pri predajných cenách buď čiastku
alebo maržu, resp. percento zľavy na záložke
Zľavy. Zaﬁxovať je možné pre každú cenu
vždy jednu z hodnôt, druhá sa automaticky
dopočíta. Voľby nájdete vo formulári agendy
pri základnej predajnej cene a marži. Pre
ďalšie predajné ceny potom na záložke Zľavy.
Ak následne dôjde k zmene nákupnej ceny
alebo k hromadnému prepočtu, zaﬁxovaná
hodnota sa nezmení.

Hromadnú zmenu
nastavenia ﬁxácie
predajných cien vykonáte
v agende Zásoby
prostredníctvom ponuky
Záznam/Fixácia cien…

Ak ručne zmeníte niektorú z nezaﬁxovaných
hodnôt, dôjde k jej zaﬁxovaniu automaticky.
Pri zrušení ﬁxácie sa hodnota nastaví podľa
cenovej skupiny.
Fixáciu cien je možné meniť i hromadne pre
viac zásob. Môžete tak pre ľubovoľnú skupinu
zásob odﬁxovať hodnoty pri vybraných
cenách, alebo si naopak vybrať ceny
a hodnoty, ktoré si želáte zaﬁxovať.
ako?

Hromadnú zmenu nastavenia
ﬁxácie predajných cien vykonáte v agende
Zásoby pomocou sprievodcu Nastavenie
ﬁxácie cien, ktorého vyvoláte z ponuky
Záznam/Fixácia cien… V ňom vyberiete,
či chcete vykonať zaﬁxovanie alebo
odﬁxovanie, označíte požadované ceny,
a v prípade ﬁxácie i hodnoty, ktoré sa majú
zaﬁxovať.
novinka
Do tabuľky agendy Zásoby bol
pridaný stĺpec Marža. Ďalej sa na záložke
Zľavy teraz zobrazuje informácia o marži
a rabate i pri cene typu Zľava.
novinka
Potrebujete pri jednotlivých
zásobách evidovať krátke poznámky
s informáciami, na ktoré je potrebné pamätať
pri manipulácii so zásobami? Teraz si môžete
ku každej zásobe pripísať správu, ktorá sa
zobrazí pri jej vložení do dokladu, a to zvlášť
pre príjem a pre výdaj.

V tabuľke v agende Zásoby pribudol stĺpec Marža.

ako?
Texty zadáte v agende Zásoby
na záložke Doplnkové údaje v sekcii Správy.
Pri vložení zásoby do dokladu sa v dialógovom
okne zobrazí zadaná správa. Ak prenášate
zásoby medzi dokladmi, zobrazia sa správy
pre všetky prenášané zásoby v jednom
dialógovom okne. Z neho je možné si
poznámky vytlačiť alebo otvoriť v textovom
súbore.
novinka
POHODA Vás teraz upozorňuje
na záporný stav zásoby po editácii či zmazaní
dokladu i vtedy, ak v agende Globálne
nastavenie v sekcii Sklady 2 nie je zaškrtnutá
voľba Automatický prepočet váženej
nákupnej ceny. Pre zobrazenie nového
upozornenia je potrebné, aby ste zaškrtli

Jednou z praktických noviniek je i možnosť pripísať si ku každej zásobe krátke poznámky
s informáciami, ktoré súvisia či už s príjmom zásoby, alebo jej výdajom.

Moja POHODA

voľbu Automatický prepočet stavu zásob
v rovnakej sekcii.

PERSONALISTIKA A MZDY
novinka
V agende Personalistika pribudlo
nové pole Titul pred / za pre vyplnenie
titulu pred menom a za priezviskom daného
zamestnanca.

S rozlíšením titulu pred menom
a za priezviskom boli v programe POHODA
upravené i tlačové zostavy. Pre ľahšiu kontrolu
sa na tlačových zostavách, ktoré sú súpiskami,
ponechalo rovnaké zoraďovanie záznamov ako
doteraz.

Nové pole pre zadanie titulu zamestnanca nájdete na záložke Zamestnanec.

novinka
Povel Tvorba sociálneho fondu
bol premiestnený z agendy Personalistika
do agendy Mzdy/Mzdy a Mzdy za jednotlivé
mesiace.

Dôvodom presunu tohto povelu je
skutočnosť, že sociálny fond sa tvorí v čase
výplaty miezd a výpočet prídelu vychádza
z úhrnu príjmov.
ako?

Výpočet prídelu do sociálneho
fondu, či už povinný alebo ďalší prídel,
vykonáte v agende Mzdy za jednotlivé mesiace
prostredníctvom povelu Záznam/Tvorba
sociálneho fondu…
ako?
V podvojnom účtovníctve
program POHODA vytvorí doklad do agendy
Interné doklady, v prípade jednoduchého
účtovníctva môžete zvoliť vytvorenie záznamu
do agendy Ostatné záväzky alebo Pokladňa.

Ak vytvárate prídel do sociálneho fondu až
na konci účtovného obdobia, môžete využiť
tvorbu z úhrnu miezd celého vybraného
obdobia.

Povel pre výpočet prídelu do sociálneho fondu odteraz nájdete v agende Mzdy za jednotlivé
mesiace alebo Mzdy/Mzdy.

ako?
V agende Mzdy/Mzdy vyﬁltrujete
mzdy daného kalendárneho roka a rovnako
spustíte sprievodcu pre tvorbu sociálneho
fondu prostredníctvom povelu
Záznam/Tvorba sociálneho fondu…
novinka

Tvorba sociálneho fondu sa
teraz v programe POHODA automaticky
rozpočítava na jednotlivé strediská.
Pri vytváraní prídelu do sociálneho fondu
POHODA určuje povinný/ďalší prídel
do sociálneho fondu podľa stredísk,
do ktorých sú zamestnanci začlenení.
ako?

Program POHODA vytvorí jeden
doklad s položkami, kde budú vyčíslené prídely
na jednotlivé strediská. Ak niektoré pracovné
pomery zamestnancov nemajú pridelené

V prípade jednoduchého
účtovníctva si môžete
zvoliť agendu pre
vytvorenie dokladu na
tvorbu sociálneho fondu.
V podvojnom účtovníctve
Vám POHODA vytvorí
doklad automaticky
do agendy Interné doklady.
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strediská, prídel sa vyčísli v súčte ako položka
„bez strediska“.
novinka
Výplatné pásky jedného
zamestnanca teraz môžete tlačiť hromadne.

Ak pre kontrolu potrebujete tlačiť
zamestnancove pásky za viacero mesiacov
naraz, môžete ich vytlačiť jedným povelom.
ako?
V agende Mzdy/Mzdy najprv
vyﬁltrujete mzdy pracovného pomeru,
ku ktorému chcete hromadne vytlačiť
výplatné pásky. Potom v dialógovom okne
Tlač pri tlačovej zostave Výplatné pásky v poli
Mesiac zvolíte všetky.

Výplatné pásky vybraných pracovných
pomerov sa zoradia za sebou. Následne ich
môžete tlačiť, resp. uložiť do PDF súboru.

Ak máte zamestnancov začlenených podľa stredísk, doklad pre vytvorenie sociálneho fondu
bude rovnako obsahovať položky s vyčíslenými prídelmi na jednotlivé strediská.

novinka
V programe POHODA bolo
upravené vytváranie Evidenčného listu
dôchodkového poistenia pred údajovou
uzávierkou.
ako?
Ak niektorému zo zamestnancov
skončí pracovný pomer počas kalendárneho
roka, je potrebné v agende Pracovné pomery
vyplniť údaje do záložky ELDP. Údaje sa
automaticky vyplnia po zvolení povelu
Záznam/Vytvorenie ELDP… s tým, že
zamestnanca pred spustením tohto povelu
najprv vyﬁltrujete. Túto funkčnosť už poznáte.

Na konci kalendárneho roka, aj keď
zamestnancom neskončil pracovný pomer,
sa pre účely vyplnenia ELDP v nasledovných
rokoch používa rovnaký povel. Týmto
povelom sa vyplnia údaje o trvaní
dôchodkového poistenia do záložky ELDP,
vyčísli sa dosiahnutý vymeriavací základ
a pri údajovej uzávierke sa údaje prenesú
do nasledovného kalendárneho roka.
ako?
Pri vypĺňaní údajov pre prevod
do nasledovného kalendárneho roka je
potrebné pracovať v režime Účtovanie
v bežnom účtovnom období. Po novom
však už nie je potrebné zamestnancov
ﬁltrovať. Stačí vyvolať sprievodcu pre
vytvorenie ELDP a údaje POHODA doplní
do tých pracovných pomerov, ktoré ešte
nemajú v záložke ELDP vyplnené údaje pre
daný kalendárny rok.

HOMEBANKING
novinka
Ak Vám banka posiela výpis
v národnom formáte SEPA XML pre viacero
účtov naraz v jednom XML súbore, môžete
odteraz z takéhoto XML výpisu načítať
pohyby iba k zvolenému bankovému účtu.

Pre hromadné vytlačenie
výplatných pások
zamestnancovi stačí v poli
Mesiac zvoliť možnosť
všetky.

Moja POHODA

ako?

Ak v agende Homebanking
používate rovnakú službu pre viac bankových
účtov súčasne, v dialógovom okne Sprievodca
importom bankových výpisov, ktorého
vyvoláte v agende Banka z ponuky Záznam/
Načítanie výpisov…, zvolíte voľbu Výber
podľa účtov a následne si vyberiete jeden
z ponúkaných bankových účtov.
ako?
Ak používate ku každému
bankovému účtu rozdielnu bankingovú službu,
v dialógovom okne Sprievodca importom
bankových výpisov si vyberiete jednu
z ponúkaných služieb.

XML
novinka
V novej verzii programu POHODA
bola vykonaná zmena pri validácii výstupného
XML dokumentu. Teraz sa validácia
výstupného XML dokumentu vykonáva až
po uložení súboru.
novinka

Užívateľský export údajov
z programu POHODA do XML bol rozšírený
o možnosť použiť transformačné šablóny
výstupného súboru typu *.xslt. Formát je
možné použiť pri type exportu Vlastný formát
XML.
novinka
XML import/export dokladu
pre prijaté a vydané faktúry bol rozšírený
o položku dokladu typu Ručný odpočet zálohy.

Vzorová schéma zobrazuje položku dokladu typu Ručný odpočet zálohy.

novinka
V agende XML log bolo
zrýchlené zmazanie veľkého počtu záznamov
prostredníctvom povelu Záznam/Editácia/
Zmazať všetko.
novinka

XML import/export dokladu pre
agendu Predajky bol rozšírený o prenos pola
Typ dokladu. Teraz je možné pri XML importe
dokladu nastaviť typ dokladu Predajka, Vklad
a Výber.

OSTATNÉ
novinka
Používate číslovanie zákazníkov
v agende Adresár a nechcete, aby sa číselný
rad automaticky menil s prechodom na nový
rok? POHODA je tu s novým polom, ktoré Vám
toto zabezpečí.

Do agendy Číselné rady sme pridali nové pole
Obdobie, ktoré slúži na to, aby ste si nastavili
obdobie platnosti číselného radu. Na výber
máte trvalú, či ročnú platnosť. Aktuálne je
možné vykonať toto nastavenie iba pre agendu
Adresár.
Pomocou novej možnosti Trvalý si teda
nastavíte vybraný číselný rad pre viac rokov.

Nové pole Obdobie v agende Číselné rady je tu z toho dôvodu, aby ste si nastavili, ako chcete
mať dlhé obdobie platnosti číselného radu.
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Po údajovej uzávierke alebo pri práci
na prelome období sa nebude vytvárať nový
číselný rad pre ďalší rok, ale bude použitý
existujúci číselný rad.
novinka
Ďalšia novinka v programe
POHODA umožňuje k jednotlivým adresám
priradiť členenie KV DPH pre prijaté
a vydané faktúry.
ako?
Členenie KV DPH je možné pri
každej adrese nastaviť v časti Doplnkové
údaje zvlášť pre prijaté faktúry a vydané
faktúry prostredníctvom nového pola
Čl. KV DPH.
ako?

Ak sú pri vybranej adrese nové
polia s členením KV DPH prednastavené,
pri vložení adresy do agend Prijaté faktúry
a Vydané faktúry sa spolu s adresou prenesie
i členenie KV DPH.

Pomocou nových polí môžete priradiť členenia KV DPH k jednotlivým adresám.

upozornenie
Doplnenie členenia
KV DPH z adresy nerešpektuje typ
dokladu (rovnako ako doplnenie členenia
DPH), preto je potrebné pre typy
Dobropis a Ťarchopis v prípade potreby
členenie KV DPH v doklade zmeniť.

novinka
Agenda Globálne nastavenie
má nový vzhľad, ktorého cieľom je väčšia
prehľadnosť. Medzi jednotlivými časťami sa
môžete pohodlne prepínať myšou, šípkami
pod štandardnou lištou alebo klávesmi Page
Up a Page Down.
novinka
Do agendy Prístupové práva
do sekcie Administrátorské funkcie/
Priečinky programu bola pridaná možnosť
nastaviť práva na údajový a aplikačný
priečinok programu POHODA. Právo
k priečinkom nastavíte pomocou nových
volieb Otvoriť údajový priečinok a Otvoriť
aplikačný priečinok.
novinka
Ak posielate zásielky cez
Slovenskú poštu z Vašej prevádzky
a využívate pritom funkciu exportu pre
Slovenskú poštu ePodací hárok z programu
POHODA, odteraz sa Vám nedoručené
zásielky vrátia späť na prevádzku.
ako?
Ak máte v agende Účtovné
jednotky pri účtovnej jednotke v záložke
prevádzka vyplnenú adresu Vašej
prevádzky, môžete využiť novú voľbu Adresa
odosielateľa prevádzky, ktorá pribudla
v dialógovom okne Export databázy pre typ
exportu Slovenská pošta, ktoré poznáte už
z predchádzajúcich verzií. Po zaškrtnutí tejto
voľby sa namiesto fakturačnej adresy vyplní
adresa Vašej prevádzky.

Zaškrtnite si tieto dve nové voľby a budete mať možnosť nastaviť si prístupové práva
na údajový a aplikačný priečinok programu POHODA.

Novú voľbu nájdete
na druhej strane sprievodcu
exportom databázy.

Moja POHODA

novinka
Pri hromadnom prevode
databázy zo základného radu POHODA
do vyšších radov POHODA SQL a POHODA
E1, kedy sa prenášajú i práva užívateľov,
budú teraz prenesené i úlohy na nich
naviazané.
novinka E1

V agendách Prevod a Výroba
môžete deﬁnovať voliteľné parametre
i do položiek agend.
novinka

V programe POHODA boli
rozšírené vlastnosti nainštalovaných
osobných podpisových certiﬁkátov.
ako?

Do dialógového okna
Nainštalované osobné certiﬁkáty boli
pridané ďalšie atribúty o vlastnostiach
certiﬁkátu, konkrétne sa jedná o údaje
Sériové číslo a Subjekt.
novinka
Ak používate pre odoslanie
pošty e-mailového klienta programu
POHODA, určite oceníte rozšírenie
funkčnosti voľby Vložiť premennú…
ako?
V dialógovom okne Odoslanie
e-mailu bola rozšírená funkčnosť voľby
Vložiť premennú… Pri použití tlačidla sa
teraz zobrazí kontextové menu pre výber
konkrétnej premennej.

V súvislosti s touto novinkou tiež
upozorňujeme na pridanie novej premennej
<EmailDokladu2>, ktorá zastupuje e-mail
dodacej adresy dokladu.

Premenné hodnoty môžete teraz vložiť cez kontextové menu, ktoré vyvoláte tlačidlom Vložiť
premennú...

novinka
V editore tlačových zostáv REPORT Designer môžete teraz určiť
otočenie čiarového kódu. Lepšie tak využijete voľné miesto pri tvorbe tlačových
zostáv.
ako?
Pri pridaní objektu typu Čiarový kód v dialógovom okne Vlastnosti
objektu pribudla voľba Orientácia. Tu je možné určiť otočenie čiarového kódu
umiestneného v tlačovej zostave.

INŠTALÁCIA VERZIE LETO 2014
Novú verziu programu POHODA odporúčame nainštalovať
do rovnakého adresára, v akom máte nainštalovanú jeho
predchádzajúcu verziu. Použite buď inštaláciu stiahnutú
zo Zákazníckeho centra, alebo inštaláciu z CD.
Ak budete potrebovať pomôcť s inštaláciou novej verzie
programu POHODA, neváhajte kontaktovať našu zákaznícku
podporu:
tel.:
e-mail:

+421 2 59 429 959
hotline@stormware.sk

V priebehu inštalácie budete vyzvaní k vyplneniu inštalačného
čísla. Ak ste používali verziu Január 2014, malo by toto číslo
byť predvyplnené. V prípade, že sa číslo nenačíta automaticky,
vyplňte ho ručne.

Inštalačné číslo nájdete:
– na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré
bolo priložené k daňovému dokladu o kúpe licencie
k programu POHODA 2014, resp. o kúpe súboru služieb
SERVIS 2014 k tomuto programu,
– vo svojom proﬁle v Zákazníckom centre
na www.stormware.sk/zc v sekcii Licencie.
Ak vlastníte prídavné sieťové a nesieťové licencie, doplnky
či rozšírenia, nájdete na odkazovaných miestach i čísla
k týmto licenciám.
Pri akýchkoľvek pochybnostiach o platnosti inštalačného
čísla/čísel kontaktujte naše obchodné oddelenie
(tel.: +421 2 59 429 911, e-mail: expedicia@stormware.sk).
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Nechajte si cez leto vyladiť POHODU
Využite kľudnejšie obdobie, ktorým je leto, a nechajte
si vyladiť svoj ekonomický systém POHODA. Pripravili
sme pre Vás špeciálnu letnú akciu, v rámci ktorej Vám
skontrolujeme program POHODA a ak bude treba,
vyladíme Vám niektoré agendy a funkcie tak, aby ste
ich využívali čo najefektívnejšie.

letná akcia
od 1. júna

do 31. augusta 2014

zľava

50 %

Za zvýhodnených
podmienok sa Vám naši
odborní špecialisti počas
dvojhodinovej konzultácie
pozrú napríklad na to, či máte
program POHODA správne
nastavený, či využívate
efektívne všetky funkcie
alebo napríklad overia, či
správne zálohujete. Je toho
samozrejme ešte viac…

Akcia platí len tri mesiace, a to
od 1. júna do 31. augusta 2014.
Vyladenie si môžu objednať
vlastníci aktuálnych licencií
prehliadka
programu POHODA 2014,
programu POHODA
POHODA SQL 2014
našim špecialistom
a POHODA E1 2014.

špeciálna

2 hodiny len
za 45 €
u nás alebo
u Vás

vyladenie
programu
presne pre Vás

bežne 45 €
za 1 hodinu
Vyladenie systému POHODA môže
byť realizované na ktorejkoľvek
našej pobočke. Môžeme prísť
i k Vám do ﬁrmy. Toto všetko s Vami
dohodneme vopred.

V RÁMCI NAŠEJ AKCIE ZREALIZUJEME:
základnú kontrolu správy programu

Zameriame sa na správnosť inštalácie alebo zálohovania.
Preveríme integritu údajov i zaťaženia programu. Vyskúšame tiež
skúšobné načítanie zálohovaných údajov.

kontrolu nastavenia programu

Pozrieme sa, ako máte globálne nastavený program POHODA
a či využívate efektívne užívateľské nastavenie. Nezabudneme
na kontrolu nastavenia prístupových práv a odporučíme Vám
nastavenie ideálne práve do Vašej prevádzky.

vyladenie práce v programe POHODA

Pracuje Váš program POHODA naozaj efektívne? Využívate
na maximum jeho možnosti a funkcie? Viete napríklad efektívne
pracovať s nástrojovou lištou programu alebo s tabuľkou
a formulárom? Používate šablóny pre rýchlejšie vytváranie
záznamov? Využívate agendu úloh a upozornení? Čo všetko dokáže
adresár? POHODA tiež dokáže veľmi inteligentným spôsobom
vyhľadávať záznamy v agendách. I to Vám môžeme ukázať.

overenie využitia tlačových zostáv

Prakticky v každej agende systému POHODA môžete pracovať
s tlačovými zostavami. Pozrieme sa, aké používate práve Vy,
resp. odporučíme Vám, ktoré by ste používať mohli, aby ste si
uľahčili prácu. Tlačové zostavy sa dajú tiež užívateľsky upraviť.
Povieme si ako na to.

i

Kompletné podmienky celej akcie nájdete na našich
internetových stránkach:
www.stormware.sk/letni-vyladeni/

Chcete si dohodnúť vyladenie programu POHODA?
Spôsobov, ako si konzultáciu objednať, je niekoľko:
• Vyplňte formulár na www.stormware.sk/letni-vyladeni/.
• Pošlite e-mail na info@stormware.sk.
• Kontaktujte ktorúkoľvek pobočku STORMWARE
(www.stormware.sk/kontakty/).
• Zavolajte na bezplatnú linku 0800 116 117.

Moja POHODA

Viete, že …
… ak s POHODOU
ešte len začínate,
môžete využiť bezplatný
videokurz na našich
internetových stránkach
www.stormware.sk/
elearning?

… POHODA
umožňuje
exportovať v XML
formáte údaje
o podaní zásielok pre
službu Slovenskej
pošty ePodarí
hárok?

… informačná
plocha programu
POHODA Vám
okrem iného
zobrazuje mzdové
informácie?

… ak nechcete,
aby niektorý užívateľ
programu POHODA videl
nákupné ceny v agende
Príjemky, mu to môžete
zakázať? Právo Nákupné ceny
(príjemky) nastavíte v agende
Prístupové práva v sekcii
Súbor/Ostatné.

… POHODA
umožňuje
vytvárať a v tvare XML
exportovať Kontrolný
výkaz DPH? Nájdete ho
v menu Účtovníctvo/
Daň z pridanej
hodnoty.

… v agende
Personalistika
a Pracovné pomery
môžete využívať
funkciu Odoslať
všetko e-mailom i pri
tlačových zostavách
typu formulár?

… v agende
Zásoby na záložke
Zaúčtovanie môžete
k jednotlivým zásobám
priradiť členenie DPH
a členenie KV DPH
zvlášť pre príjem
a výdaj?
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… prehľad
o aktívach
a pasívach a o nákladoch
a výnosoch po jednotlivých
mesiacoch Vám zobrazia tlačové
zostavy v programe POHODA?
Nájdete ich v agende Účtovný denník
pod názvom Súvaha analyticky
po mesiacoch, Súvaha analyticky
po strediskách mesačne, Výsledovka
analyticky po mesiacoch
a Výsledovka analyticky
po strediskách
mesačne.

… POHODA
ponúka
šikovného
pomocníka na prevod
čísla bankového účtu
do medzinárodného
formátu v podobe
IBAN kalkulačky?

… na tlačových
zostavách
Zálohová faktúra HTML,
Zálohová faktúra s príkazom
na úhradu, Faktúra s príkazom
na úhradu, Pohľadávka,
Penalizačná faktúra, Upomienky
faktúr v omeškaní, Upomienky
faktúr v omeškaní v cudzej
mene môžete voliteľne
tlačiť i kód IBAN.

… POHODA
Vám umožňuje
k jednotlivým skladovým
zásobám hromadne priradiť
obrázky, parametre alebo
súvisiaci a alternatívny tovar
a že skladové zásoby môžete
zároveň hromadne priradiť
do konkrétnej kategórie
internetových
parametrov?

… na vybraných
tlačových zostavách
si môžete podľa potreby
zobrazovať i jednotkovú
cenu bez dane? Túto možnosť
umožňuje voľba Tlačiť
jednotkovú cenu bez DPH
na zostavách v agende
Globálne nastavenie
v sekcii Doklady.
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Je ten pravý čas pre
výkonnejšiu POHODU
Tiež niekedy premýšľate, ako si prácu
v ekonomickom systéme POHODA
uľahčiť, ako ju zdokonaliť alebo zrýchliť?
Ak je reč o výkonnosti systému alebo
zabezpečení údajov, možností sa
ponúkne pomerne dosť. Možno, že i Vy
sa pohrávate s myšlienkou, či prejsť alebo
neprejsť na vyšší rad programu POHODA… Možno by sa Vám hodili
nové sieťové licencie… Zistite, aké riešenia od nás môžete
teraz získať za zvýhodnenú cenu.
Možno Vám s rozhodovaním pomôžeme.
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VSAĎTE NA BEZPEČNEJŠIE A VÝKONNEJŠIE
RIEŠENIE A PREJDITE NA VYŠŠÍ RAD

Program POHODA ponúkame v troch rôznych
radoch: v základnom rade POHODA a vo
vyšších radoch POHODA SQL a POHODA E1
určených pre náročnejších užívateľov, ktorým
sa postarajú predovšetkým o rýchlejšiu,
bezpečnejšiu a plynulejšiu prácu.

?

V akom prípade prejsť
na vyšší rad systému?

Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Ak
pracujete v základnom rade POHODA,
prechod sa Vám určite oplatí, ak je pre
Vás prioritou bezpečnosť údajov alebo
rýchlosť a výkonnosť systému. Tiež ak
ste ﬁrma s viac ako piatimi užívateľmi,
prinesie Vám vyšší rad väčší komfort. Pri
takýchto zákazníkoch totiž môže často
dochádzať k preťažovaniu siete, a preto
je jednoduchšie predísť takémuto riziku
a zvoliť rad POHODA SQL, resp. POHODA E1.
Z prechodu na vyšší rad nemusíte mať obavy.
Po inštalácii programu a prevode údajov
môžete obvykle hneď druhý deň pokračovať
vo svojej práci. Prechod z radu POHODA
SQL na rad POHODA E1 je vďaka rovnakej
architektúre ešte jednoduchší. Obe totiž
potrebujú pre svoju prevádzku SQL server.

?

Čo je to SQL server?

SQL server predstavuje vysoko
produktívne a všestranné databázové
riešenie, ktoré pomáha zvýšiť efektivitu
ﬁrmy. Užívatelia vyťažia vďaka ucelenej
sade technológií a nástrojov zo svojich
informácií maximálnu hodnotu. SQL
server ponúka vysokú úroveň výkonnosti,
dostupnosti i zabezpečenia.
Čo získate pri prechode na vyšší
rad systému POHODA SQL alebo
POHODA E1?
rýchlejšiu odozvu programu,
možnosť súbežnej práce viacerých
užívateľov,
vyššiu bezpečnosť údajov,
možnosť napojiť riešenie POHODA
Business Intelligence,
možnosť dokúpiť užívateľské
rozhranie v angličtine
a v rade POHODA E1 i vyšší
komfort a efektívnejšie riadenie
prístupových práv.

Využite zľavu 20 %
na prechod na vyšší rad POHODA SQL alebo
POHODA E1,*
na rozšírenie počtu licencií alebo na prechod
na vyšší variant v rámci radu,**
na riešenie pre reporting a analýzu údajov
POHODA Business Intelligence.**
Zľava platí do 30. 6. 2014.
* Určené užívateľom základného radu POHODA a radu POHODA SQL.
** Určené užívateľom radov POHODA SQL a POHODA E1.

?

V čom vyniká POHODA E1?

Ak je pre Vás databáza SQL
samozrejmosťou, využite širšie možnosti
informačného systému POHODA E1.
S ním totiž prichádza široké spektrum
nadštandardných funkcií uľahčujúcich
každodennú prácu s programom. Chcete
detailne, a pritom efektívne riadiť
prístupové práva užívateľov? Privítali by
ste funkcie z kategórie ERP systémov?
Potom i pre Vás môže byť informačný
systém POHODA E1 tou správnou voľbou.
Užívatelia pracujúci s radom
POHODA E1 si chvália napríklad
možnosť:
dopĺňať agendy o ďalšie polia,
synchronizovať sklady,
používať cudzie názvy pri zásobách,
spúšťať iné aplikácie
z programu POHODA,
editovať výrobky priamo
vo výrobnom liste,
vytvárať a uchovávať viac
inventúr a i.

Moja POHODA

2

ZVÝŠTE EFEKTIVITU
A ROZŠÍRTE SIEŤOVÉ LICENCIE

Sieťové licencie zvýšia efektivitu Vášho
ﬁremného tímu. Užívatelia totiž môžu
súbežne pracovať a zdieľať údaje v rámci
počítačovej siete. Každému z nich môžete
navyše nadeﬁnovať prístupové práva iba
do tých častí systému, ktoré zodpovedajú
jeho právomociam. V POHODE tak môže
pracovať napríklad fakturantka, skladník,
účtovník alebo obchodný manažér,

3
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pričom každý má prístupné úplne iné časti
systému.
Zvoľte sieťovú verziu NET3 určenú pre
2 až 3 počítače alebo sieťovú verziu NET5
pre 4 až 5 počítačov. Ak potrebujete
svoju POHODU používať na viac než 5
počítačoch, môžete pre každý ďalší počítač
zakúpiť prídavnú sieťovú licenciu CAL.

VYUŽITE ÚDAJE VO SVOJ PROSPECH
A KÚPTE SI RIEŠENIE POHODA BUSINESS INTELLIGENCE

Riešenie POHODA Business Intelligence je
určené užívateľom pracujúcim v radoch
POHODA SQL alebo POHODA E1. Vďaka
nemu môžete analyzovať a porovnávať
svoje účtovné a skladové údaje a vyťažiť
tak z programu POHODA maximum
kľúčových informácií.
Nástroje Business Intelligence
umožňujú efektívne riadenie
každej ﬁrme, i tej malej. K dispozícii
máme menší a cenovo nižší variant
POHODA Business Intelligence Lite,
Lite

alebo robustnejšie riešenie
POHODA Business Intelligence Komplet.
Naše riešenie Vám pripraví údaje tak,
aby ste so získanými informáciami
mohli kedykoľvek pracovať, rýchlo ich
aktualizovať novými údajmi, kombinovať
a rôzne spájať. Na získané informácie
nahliadate v aplikácii Microsoft Excel.

POHODA Business Intelligence Komplet
okrem iného dokáže:
analýzy účtovníctva, skladov
a dokladov za viac období,
pokročilé vyhodnocovanie podľa
dátumu a jednotlivých stredísk,
činností, zákaziek, položiek dokladov
a subjektov v adresári,
analýzy a reporting údajov
pre ekonomické subjekty.

PRÍĎTE K NÁM NA SEMINÁR,
RADI VÁM PORADÍME
web

web

Zistite viac informácií o radoch POHODA SQL a POHODA E1.
Navštívte niektorý z bezplatných seminárov. Voľné termíny nájdete na:

www.stormware.sk/objednavka/seminar-e1.aspx
Je pre Vás zaujímavé skôr riešenie POHODA BUSINESS INTELLIGENCE?
I pre Vás máme ponuku bezplatných seminárov. Voľné termíny
nájdete na:

www.stormware.sk/objednavka/seminar-bi.aspx
Môžete tiež zavolať na najbližšiu pobočku STORMWARE a dohodnúť si
individuálnu konzultáciu.

web

Viac informácií o zľave nájdete na: www.stormware.sk/podminky-slevy-na-prechod-a-rozsireni/
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Aktualizácia cez internet je to,
čo chcete najviac
Navštívili ste v poslednom čase svoj proﬁl
v Zákazníckom centre? Mohli ste si tu
všimnúť drobné úpravy. Stránku, kde ste
nastavovali možnosti zasielania dokladov
a CD, sme pre väčšiu prehľadnosť rozdelili
na dve. V menu teda teraz nájdete položky
zvlášť pre zasielanie dokladov a pre
zasielanie CD. Na túto menšiu úpravu
nadväzuje ešte jedna väčšia a dôležitejšia.
V sekcii pre zasielanie CD ponúkame teraz
dve možnosti, medzi ktorými si môžete
vybrať, ako od nás dostanete nové verzie
svojho programu POHODA. Preferovaná
je tu možnosť aktualizovať programy cez
internet, pretože tú dnes používa okolo
96 % našich zákazníkov.
Prečo? Odpoveď je jednoduchá.
Distribúcia našich nových
verzií pomocou automatických
aktualizácií priamo z programu alebo zo
Zákazníckeho centra je rýchla, bezpečná,

jednoduchá a stále viac populárna. Novú
verziu programu máte od nás prakticky
hneď potom, ako ju uvoľníme „z výroby“,
a nemusíte čakať, kým Vám pošta doručí
inštalačné CD. Dnešné počítače, najmä
notebooky a ultrabooky, navyše už ani
nedisponujú mechanikou pre spúšťanie
cédečiek.
Väčšina z Vás toto všetko dobre vie a CD si
vôbec nenecháva posielať. Pri úprave volieb
sme sa Vašimi preferenciami jednoducho
inšpirovali. Ustúpili sme od málo využívanej
možnosti pre zasielanie len jedného CD
za rok. Ak ste ju mali vybranú, máte teraz
vo svojom proﬁle zaškrtnutú voľbu pre
aktualizáciu cez internet. Toto nastavenie si
môžete samozrejme kedykoľvek zmeniť.
Odporúčame Vám, aby ste Zákaznícke
centrum na adrese www.stormware.sk/zc
navštívili a prípadne si nastavenie týchto
volieb skontrolovali.

AKO FUNGUJÚ
AKTUALIZÁCIE CEZ
INTERNET?
V priebehu roka naše programy
niekoľkokrát aktualizujeme, či už
v podobe „malých“ updatov alebo
takzvaných nových verzií, čo sú väčšie
aktualizácie, ktoré prinášajú dôležité
funkčné a legislatívne novinky. Program
POHODA má počas roka tri nové verzie.
Nové verzie i jednotlivé aktualizácie
(updaty) vydávame a zverejňujeme
v Zákazníckom centre, odkiaľ si ich
môžete pohodlne stiahnuť (sekcia
Na stiahnutie/Produkty). Naše programy
si ich dokážu samozrejme sťahovať tiež
automaticky. Nemusíte preto čakať
na inštalačné CD s novou verziou.

Naše programy fungujú v operačnom Je tu nový
Microsoft SQL
systéme Windows XP i naďalej
Server 2014
do konca roku 2014 a s vysokou
Spoločnosť Microsoft ukončila
8. apríla 2014 podporu operačného
systému Windows XP. Od tohto dňa už
neposkytuje žiadne opravy a vylepšenia
pre tento produkt. Užívatelia tak prišli
o technickú podporu a automatické
aktualizácie, ktoré pomáhali chrániť ich
počítače. Tie sú teraz zraniteľnejšie voči
útokom. Najúspešnejší operačný systém
„XP“ po trinástich rokoch pomaly končí…
V súvislosti s tým tiež výrobcovia hardwaru
a softwaru prestávajú podporovať svoje
vlastné riešenia na tomto zastaralom
systéme.
Čo ale znamená koniec podpory konkrétne
pre Vás, užívateľov ekonomickoinformačného systému POHODA, ktorí
stále ešte v tomto operačnom systéme
pracujete? V súvislosti s vyššie popísanou
skutočnosťou by sme Vás chceli ubezpečiť,
že naše produkty budú v operačnom
systéme Windows XP fungovať minimálne

pravdepodobnosťou tiež do konca
roku 2015.

O prípadnom predĺžení ďalšej podpory
rozhodneme neskôr. Všetko bude závisieť
od toho, či nebude operačný systém
Windows XP ohrozovaný neopravovanými
bezpečnostnými dierami, prípadne
či si budúci vývoj programu POHODA
a ostatných našich produktov nevyžiada
použitie technológií, ktoré už nebudú
s Windows XP spolupracovať.

Microsoft uviedol novú verziu databázového
systému Microsoft SQL Server 2014. Tento
systém teraz poskytuje možnosť presunu
databázy do operačnej pamäte (in memory
OLTP), vylepšené riadenie zdrojov v podobe
možnosti prideľovania IO výkonu (Resource
Governor), vykonávanie rýchlejších analýz
údajov a zároveň ponúka nové nástroje pre
jednoduchší prechod do cloudu.
V rámci nášho partnerstva so spoločnosťou
Microsoft môžete mať licencie k SQL
Serveru za zvýhodnenú cenu. Ale len
v prípade, že ich použijete pre prevádzku
našich produktov. Vďaka tejto ponuke sú tak
naše systémy POHODA SQL, POHODA E1,
ktoré sú postavené na SQL serveri, a zároveň
i riešenie POHODA Business Intelligence pre
našich zákazníkov dostupnejšie. Do našej
produktovej ponuky zaradíme Microsoft SQL
Server 2014 už zanedlho.

Centrum Franza Kafku:
viac ako len zbierka kníh
Vedeli by ste, kde hľadať unikátnu repliku súkromnej
knižnice spisovateľa Franza Kafku? Jedno také miesto
existuje. Je to Centrum Franza Kafku v Prahe, ktorého
aktivity zahŕňajú oveľa viac ako len zbierku kníh
pražského rodáka a jedného z najvýznamnejších
spisovateľov uplynulého storočia.
Tiež sa Vám stalo, že ste vzali do ruky knihu,
ktorú pozná celý svet, ktorej autor má veľké
renomé, a po pár stranách ste ju nakoniec
odložili? Nie a nie sa začítať? A nestalo sa
Vám to tiež náhodou s Franzom Kafkom?
Každý ho pozná a len málokto dokáže
priznať, že jeho dielo nemôže dočítať
do konca. „Bola som v podobnej situácii,
pretože sa ku mne dostal v nevhodný čas
a v nevhodnom veku. Dnes je všetko inak.
Či už ide o jeho romány, poviedky, dopisy
alebo denníky, rada sa k nim znovu a znovu
vraciam. Čím viac Kafku čítate, tím viac jeho
dielo obdivujete. Každý v ňom nájde sám
seba,“ tvrdí Markéta Mališová, riaditeľka
Centra Franza Kafku.

Splietli by ste sa, keby ste si mysleli, že
centrum žije len osobnosťou tohto literáta.
„Franz Kafka nie je všadeprítomný, stal
sa pre nás skôr symbolom. Organizujeme
konferencie, semináre, literárne a divadelné
večery, koncerty, ale napríklad i happeningy
pri Kafkovom pomníku,“ vymenováva aktivity
Markéta Mališová. Spomínaný pomník je
projektom Spoločnosti Franza Kafku, za jeho
nevšedným návrhom stojí sochár Jaroslav
Róna. Zmenšený odliatok Kafkovho pomníka
symbolizuje navyše i medzinárodnú literárnu
Cenu Franza Kafku, ktorú spoločnosť od roku
2001 udeľuje ako jediná v Českej republike.
„Popri nej udeľujeme tiež študentskú Cenu
Maxa Broda,“ pripomenula riaditeľka centra.
Spoločnosť Franza Kafku sa stará o dve
knižnice, z ktorých jedna je unikátna –
patrila priamo spisovateľovi. Vo vlastnom
nakladateľstve vydala cez stovku titulov
a navyše prevádzkuje kníhkupectvo a verejnú
odbornú knižnicu.

POHODA Business Intelligence (BI) je revolučné riešenie
z produkcie spoločnosti STORMWARE určené všetkým
ﬁrmám, ktoré používajú ekonomicko-informačný systém
POHODA, bez ohľadu na ich veľkosť a výšku obratu.
viac na www.stormware.sk/pohoda/business-intelligence

Známy spisovateľ
ako symbol
Po stopách Franza Kafku sa môžete vydať
naprieč „celou historickou“ Prahou. Jedno
miesto je však špeciﬁcké. Na rozhraní
staropražských ulíc Maiselová, Parížska
a Široká získala Spoločnosť Franza Kafku
dom, kde našlo sídlo i Centrum Franza
Kafku – srdce tejto spoločnosti.

Centrum Franza Kafku nájdete v tesnej
blízkosti luxusných obchodov na Parížskej
ulici. Stačí zájsť za roh a ocitnete sa v Širokej
ulici, kde centrum sídli. Ešte nedávno by ste
tu narazili na spisovateľa Arnošta Lustiga,
bol tu jeho druhý domov. Možno tu ale
stretnete niekoho iného. Napríklad Arnošta
Goldﬂamma, Jiřího Dědečka, Květu Fialovú,
Jiřího Stivína, Davida Vávru, Janu Plodkovú,
Kateřinu Tučkovú, nemeckých študentov
alebo japonských turistov… I tí všetci
smerujú za Franzom Kafkom.

Centrum Franze Kafky
Široká 14
110 00 Praha 1

www.franzkafka-soc.cz
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