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Vážení užívatelia,

je mi veľkou cťou, že Vám môžeme ponúknuť 
už 22. vydanie nášho časopisu PREMIER Jour-
nal, v ktorom Vám chceme predstaviť novú 
verziu programu PREMIER system, ktorú si 
môžete od 05.12.2016 sťahovať a inštalovať do 
svojich počítačov.

Nová verzia je označená X6.1 a je prvým pro-
duktom aktualizácie „Upgrade 2017“. V tomto 
roku sme prvýkrát pristúpili len k elektronickej 
podobe nášho Journalu. Elektronická forma 
nám poskytuje väčší priestor, interaktivitu 
a flexibilitu spracovania informácií pre Vašu
potrebu. Nemožno opomenúť ani ekologické 
hľadisko a veríme, že táto novinka bude prijatá 
s pochopením.

Ako už býva tradíciou, v tomto období naberá 
sezóna na obrátkach, kedy mnoho firiem využí-
va koniec roku ku zmene svojho informačného 
systému a dopyt po naších produktoch je stále 
veľmi vysoký, pričom štatistiky nám ukazujú, že 
na tom majú najväčší podiel Vaše odporúčania 
a referencie, za čo Vám úprimne ďakujeme 
a veríme, že to tak bude aj naďalej.

Pripravovanou novinkou verzie X6.1 je webová 
aplikácia PREMIER Air, ktorá umožní užívateľo-
vi vystaviť faktúru alebo pokladničný doklad, 
stačí byť online. Túto aplikáciu bude môcť 
využiť ktokoľvek, aj bez licencie PREMIER sys-
tem, bude stačiť sa len zaregistrovať. Aplikácia 
PREMIER Air bude v základnej verzii bezplatná.

Ďalej môžete v novej verzii PREMIER system 
nájsť mnoho vylepšení a noviniek, ktoré uľahčia 
Vašu každodennú prácu.

Novinkou je Evidencia OOPP (ochranné odevy 
a pracovné pomôcky) v module Evidencia, kde 
si firma môže jednoduchým spôsobom určiť de-
finíciu a vydávanie OOPP aj podľa jednotlivých
zamestnancov. V module Evidencia sa nachádza 
aj nový Prehľad účtovných a daňových odpisov 
v jednotlivých rokoch.  

 

Inováciou prešiel aj mzdový modul, kde nájdete 
po novom napr. prehľad o čerpaní náhradného 
voľna za prácu nadčas, pridané logo a pečiatku 
v mzdových dokumentoch, uvádzanie mien 
zamestnancov a inštitúcií na interný doklad, 
nastavenie insolvencie pri exekúcii či farebné 
rozlíšenie kódov vo výkaze práce.

Určite uvítate nového Správcu dokumentov, kto-
rého môžete využívať už teraz v oblasti miezd 
a personalistiky a v najbližšej dobe sa objaví aj 
v ostatných moduloch.

Radikálnymi zmenami prešiel aj modul Do-
chádzka, najmä vďaka námetom zákazníkov, 
ktorí ho už používajú.

Ani tento rok sme nevynechali Tipy a triky, ktoré 
Vám uľahčia a zefektívnia každodennú prácu 
s naším systémom PREMIER.

Jednou z tém Journalu je samozrejme „Upgra-
de 2017“, ktorý obsahuje predplatné na služby 
hot-line a e-mail poradenstvo a všetky nasledu-
júce aktualizácie programu na rok 2017. Touto 
cestou si Vás taktiež dovoľujem upozorniť, že 
pravidelným nákupom „Upgrade“ získavate 
výrazné vernostné zľavy, ktoré môžu dosahovať 
až výšku 42 %. Veríme, že ste a budete s našimi 
produktami aj naďalej spokojní.

V budúcom období pre Vás pripravujeme ďalšie 
novinky a úpravy. Ide predovšetkým o riešenie 
tématiky servisu, modernejšie riešenie reklamá-
cii i samotného CRM. Na tieto moduly by sme 
radi v budúcnosti zamerali vývoj nášho systému 
PREMIER.

Keďže sa blížia Vianoce, sviatky radosti a po-
koja, prajem Vám, aj v mene mojich kolegov 
na Slovensku a v Čechách, ich príjemné a ničím 
nerušené prežitie. Do nového roka veľa zdra-
via, šťastia, pracovných úspechov a spokojných 
zákazníkov.

                                                              
                                     Ing. Otto Bárta                                                                                            

konateľ spoločnosti

ÚVOD
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Pripravujeme: PREMIER Air

PRIPRAVUJEME: PREMIER AIR

Tím pracovníkov PREMIER system vyvíja novú 
modernú webovú aplikáciu PREMIER Air pre 
online fakturáciu a pokladňu. Ide o službu, 
ktorá bude dostupná odkiaľkoľvek z noteboo-
ku, z tabletu alebo zo stolného PC, stačí len byť 
online. Aplikáciu bude môcť využívať ktokoľvek
aj bez licencie PREMIER system. Bude stačiť sa 
len zaregistrovať. Pokiaľ však licenciu progra-
mu PREMIER system vlastníte, potom program 
s aplikáciou bude možné prepojiť a dáta online 
synchronizovať. Používanie aplikácie PREMIER 
Air v základnej verzii bude bezplatné. 

PREMIER Air bude určený pre klientov účtov-
ných kancelárií, pre živnostníkov, pre majiteľov 
malých firiem a ďalších, teda pre každého, kto
potrebuje jednoducho vystavovať faktúry alebo 
pokladničné doklady. Vďaka jednoduchému 
intuitívnemu ovládaniu zvládne vystaviť faktúru 
(resp. pokladničný doklad) naozaj každý.

Synchronizácia s PREMIER system

Aplikáciu PREMIER Air bude možné jednodu-
cho prepojiť s programom PREMIER system (cez 
unikátne ID) a všetky vytvorené dáta okamžite 
synchronizovať. Doklady vytvorené v aplikácii, 
ktoré boli nahraté do PREMIER system, budú 
v programe prehľadne označené pomocou polo-
žiek pre spracovanie, čím získa užívateľ dokona-
lý prehľad o tom, ktoré doklady vznikli 
v aplikácii PREMIER Air.
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Prečo PREMIER Air?

•  jednoduché, rychlé a intuitívne ovládanie
•  nenáročné vystavenie faktúr a pokladničných 
dokladov
•  vystavené doklady má užívateľ kedykoľvek 
k dispozícii, môže ich tlačiť, exportovať
•  hromadná tlač faktúr
•  možnost exportu do štandardu ISDOC,
•  faktúry možno priamo z aplikácie odoslať 
na e-mail
•  individuálne nastavenie loga, pečiatky 
prípadne QR kódu na faktúre
•  interné poznámky k dokladom
•  k dispozícii neobmedzený počet dokladov, 
dokladových rád a účtovných jednotiek
•  nadefinovanie najčastejšie používaných
položiek
•  viac bankových účtov

•  v rámci jednej účtovnej jednotky môže 
pracovať aj viac spolupracovníkov
•  voliteľné úrovne oprávnení pre užívateľa
•  automatické sťahovanie údajov o obchodných 
partneroch z internetu pomocou IČO alebo 
názvu
•  okamžitá online synchronizácia s programom 
PREMIER
•  kancelária na cestách
•  automatické aktualizácie
•  možnosť využívať na všetkých mobilných 
zariadeniach s dostupným pripojením 
na internet
•  bez zložitého nastavovania a nutnosti 
účtovného softwaru
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Novinky

NOVINKY

Evidencia osobných ochranných pracov-
ných pomôcok (OOPP)

Pre uľahčenie evidencie a výdaja osobných 
ochranných pracovných pomôcok bol vyvinutý 
nový modul „Evidencia OOPP“, ktorý je k dis-
pozícii v záložke „Evidencia“.

Modul je prepojený so skladovým hospodár-
stvom, čo umožňuje previazanosť so sklado-
vými kartami a automatické vygenerovanie 
výdajok pri výdaji OOPP. Modul je prepojený
s personalistikou, čim možno k danému pracov-

níkovi jednotlivé OOPP priraďovať. Prehľad ob-
sahujúci informácie o OOPP k danému zamest-
nancovi je potom dostupný priamo z modulu 
Personalistika - Údaje k PP - Evidencia OOPP.

Vydávať možno ochranné pomôcky jednotlivo 
alebo tiež pre uľahčenie výdaja väčšieho množ-
stva pomôcok možno nadefinovať tzv.“balíčky“.
Balíčky môžu obsahovať až 8 druhov položiek 
OOPP. Tieto balíčky možno následne hromadne 

vydávať. Naprieč celým modulom je možné 
využívať identifikátory, strediska a zákazky, čo
možno následne využiť pri filtrovaní a vyhľadá-
vaní. 
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Prehľad odpisov

Užívateľom je teraz k dispozícii nový prehľad 
účtovných a daňových odpisov v jednotlivých 
rokoch.

Homebanking

Modernizáciou prešla tiež nadstavba Home-
banking, konkrétne načítanie a spracovanie 
výpisov. Pokiaľ je práca na načítanom výpise 

z nejakého dôvodu prerušená, je teraz taký vý-
pis označený ako „rozpracovaný“ a pri ďalšom 
načítaní je ponúkaný v stave predchádzajúceho 
ukončenia - tzn. nedôjde k strate už rozpraco-
vanej práce. 
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Nová správa dokumentov 

PREMIER system vyvinul modernejší nástroj 
pre správu elektronických dokumentov, ktorý 
sa stane efektívnym pomocníkom pri Vašej 
každodennej práci.

Okrem pôvodnej verzie správy dokumentov 
tzv. „Voľné dokumenty“ je k dispozícii nová 
modernejšia aplikácia pre správu dokumentov.

Nový modul „Správa dokumentov“, ktorý 
umožňuje ľahký a bezpečný prístup k Vaším 
firemným dokumentom, je k dispozícii zatiaľ
len v mzdovom module. Do ďalších modulov 
bude postupne implementovaný. Modul je 
určený pre zjednodušenie a skvalitnenie správy 
všetkých dokumentov k danému zamestnan-
covi. V personalistike sú ukladané dokumenty, 
ktoré boli vytvorené v programe PREMIER 
a exportované do externých súborov. Auto-
maticky sú zaradené k danému zamestnancovi 
a triedené do jednotlivých skupín (pracovné 
zmluvy, výstupné dokumenty, atď...), čo zvyšuje 
prehľadnosť a uľahčuje orientáciu. 

Dokumenty možno do modulu vkladať aj „ruč-
ne“ a priradiť ich k príslušnému zamestnancovi. 
Užívateľ má tak kedykoľvek k dispozícii z jedné-
ho miesta všetky potrebné dokumenty 
k danému zamestnancovi.

Predtým tieto dokumenty mali užívatelia 
k dispozícii len z adresára partnerov cez „Väzby 
F12“ a to len pokiaľ tieto väzby ručne vytvorili 
(viď. obrázok).

NOVÁ SPRÁVA DOKUMENTOV
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Teraz sú dokumenty pri exporte automaticky 
ukladané do modulu „Správa dokumentov“
a užívateľovi sú k dispozícii v Personalistike pod 
voľbou „Zostavy F8 - Dokumenty“ (viď. obrá-
zok).

Samostatný modul potom vyzerá takto:

Hlavné výhody nového modulu „Správa 
dokumentov“

•  jednoduché ovládanie
•  automatické ukladanie dokumentov 
pri exporte

•  väčšia prehľadnosť
•  digitalizácia papierových dokumentov
•  lepšia správa dokumentov
•  elektronické uchovávanie dokumentov a tým   
aj úspora nákladov na tlač a archiváciu
•  šetrnosť k životného prostrediu. 
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Upgrade 2017

Akcia „Upgrade 2017“ ponúka možnosť stiah-
nuť si novú verziu, ktorá zahŕňa technické 
a legislatívne zmeny platné k príslušnému ob-
dobiu. Klient vykonaním upgradu získava:

•  Nárok na aktualizáciu tejto verzie po dobu 
jedného roka s možnosťou sťahovať z internetu 
všetky aktualizácie reagujúce na novinky 
v platnej legislatíve a technologické a funkčné 
zdokonalenie programu.

•  Nárok na poskytovanie poradenstva pro-
stredníctvom telefonickej HotLine na telefón-
nom čísle: +421 (0) 34 225 1014 a e-mailom na 
podpora@premier-system.sk.

•  Možnosť riešenia dotazov prostredníctvom 
on-line podpory (TeamViewer).

•  Nárok na zvýšenie vernostnej zľavy o 12 % 
(s výnimkou tých, ktorí už dosiahli maximálnu 
výšku vernostnej zľavy vo výške 42 %).

Cenové podmienky Upgrade 2017

Každý aktualizačný poplatok je kalkulovaný vo 
výške 22 % z celkovej predajnej ceny progra-
mu, vrátane ceny za rozšírenie ďalších licencií 
či modulov.

V každom nasledujúcom roku získava nado-
búdateľ nárok na 12% zľavu z ceny upgrade 
v prvom roku, pričom maximálna zľava môže 
byť 42 %.

V prípade nezaplatenia niektorého upgradu  
stráca nadobúdateľ nárok na všetky získané 
zľavy.

Vyššie uvedené ustanovenie sa netýka zmluv-
ných partnerov, u ktorých je pravidelný upgra-
de priamo stanovený v licenčnej zmluve. 

Platobné podmienky

Spoločne s novou verziou obdržia klienti zá-
lohovú faktúru. Ihneď po zaplatení zálohovej 
faktúry bude všetkým klientom zaslaná finálna
faktúra - daňový doklad. 

Registračné kódy

Každý klient obdrží s novou verziou časovo 
obmedzený registračný kód, pomocou ktorého 
vykoná registráciu novej verzie. Po zaplatení 
faktúry za upgrade obdrží klient obratom ne-
obmedzený registračný kód, pomocou ktorého 
vykoná preregistráciu nového systému. 

Inštalácia verzie X6.1

Inštalácia novej verzie prebieha prostredníctvom 
novej ponuky „Upgrade na verziu X6.1“.

Pokiaľ sa Vám táto ponuka nezobrazuje, je 
nutné najskôr vykonať štandardnú aktualizáciu 
PREMIER update! (nachádza sa v rovnakom 
menu). Po tejto aktualizácii už bude ponuka 
Upgrade na verziu X6.1 dostupná. 
(Aktualizácia PREMIER update teraz prebieha 
úplne automaticky, jednoduchým kliknutím na 
funkciu Aktualizácia, bez nutnosti potvrdzova-
nia ďalších krokov.)

UPGRADE 2017
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Inštalácia novej verzie X6.1 z menu

Kliknite na ponuku „Upgrade na verziu X6.1“ 
a potvrďte nasledujúcu ponuku „Aktualizácia“. 
Všetko už prebehne úplne automaticky. Ešte 
pred ponukou sa objaví upozornenie, že už 
ide o novú verziu, teda bude potrebný nový 
registračný kód.

Ak máte sieťovú aplikáciu, inštaláciu možno 
urobiť z ktorejkoľvek stanice. Odporúča se však 
priamo na serveri. Ukončite prácu v systéme. 
Ak máte sieťovú aplikáciu, presvedčte sa v mo-
dule „Interný oznam“, že nie je nikto aktívny 
v programe, teda nie je prihlásený a v prog-
rame nepracuje. Možno tiež zistiť v module 
Správca – Prihlásení užívatelia.

Pokiaľ sú všetci užívatelia odhlásení, je možné 
pristúpiť k samotnej aktualizácii. Vľavo hore 
v hornom menu „Štart“ sa zobrazí nová Ponu-
ka „UPGRADE na verziu X6.1“.

Inštalácia novej verzie X6.1 pomocou inšta-
lačného súboru z www.premier.cz

Pokiaľ budete mať záujem inštalovať program 
na PC v mieste, kde nemáte internet dostupný, 
máte možnost stiahnuť si z adresy 
http://premier.cz/autodown/ps10dm/setup.exe  
instalačný súbor verzie X6.1, ktorý môžete pre-
niesť napr. na flashdisku do počítača a inštalo-
vať.

Pokiaľ spustíte inštaláciu „Setup.exe“ na 
počítači alebo serveri, kde bola inštalovaná 
predchádzajúca verzia programu (od verzie X3), 
inštalátor automaticky rozpozná, že na tomto 
počítači sa IS PREMIER nachádza a ponúkne 
Vám tak jednoduchšiu variantu inštalácie novej 
verzie.Pri tomto výbere a potvrdení sa už spustí 
inštalácia novej verzie X6.1 a všetko sa automa-
ticky aktualizuje.
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Pokiaľ sa behom roka menil server či počítač, 
na ktorom bola staršia verzia inštalovaná, in-
štaláciu je možné tiež spustiť prostredníctvom 
stiahnutého „Setup.exe“, je len nutné zadať 
cestu, kde sa bude program inštalovať. Zadá-
me teda adresár, kde je IS PREMIER aktuálne 
uložený.
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MZDY

Úprava nastavení v mzdovom výmere

Nastavenie základného ročného nároku na 
dovolenku a automatický výpočet dovolenky 
pri zmene počtu smien. Pri nastavení základ-
nej smeny alebo nepravidelnej PD v číselníku 
pracovnej doby pribudli možnosti nastavenia 
príplatkov (sviatok, SO, NE, nočná, poobedná, 
prostredie).

12
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Mzdy 

Prehľad o čerpaní náhradného voľna 
za prácu nadčas

Zapracovanie prehľadu o sledovaní nároku 
a čerpania náhradného voľna za prácu nadčas 
vo výkazy práce. 

Logo + pečiatka na mzdových dokumen-
toch

V Užívateľských predvoľbách - záložka Mzdy 
si nastavíte logo a pečiatku na mzdových doku-
mentoch.
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Uvádzanie mien zamestnancov a inštitúcií 
na interný doklad

V Globálnych predvoľbách - záložka Mzdy 
- Ostatné  si môžete zadať, aby pri automatic-
kom zaúčtovaní miezd prenieslo do interného 
dokladu v poznámke meno zamestnanca (zráž-
ky, náhrady) alebo názov inštitúcie. 

14
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Mzdy 

Nastavenie insolvencie pri exekúcii

U exekúcie môžete zamestnancovi nastaviť 
deponáciu z dôvodu insolvencie (osobného 
bankrotu a žiadosti o oddĺženie).  

Pokiaľ si prajete sledovať v účtovníctve aj stav 
deponácií, tak odporučujeme si nastaviť účet 
deponácie v mzdovej položke.



Journal 22

Mzdy

Farebné rozlíšenie mzdových kódov 
vo výkazoch práce

Pre jednoduchší prehľad mzdových kódov vo 
výkazoch práce boli jednotlivé položky farebne 
zvýraznené a sú zoradené podľa dátumu 
a kódu.

Nastavenie je v Užívateľských predvoľbách 
- Mzdy - Zoradiť položky vo výkazy práce podľa 
dátumu a kódu.

16
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DOCHÁDZKA − NOVINKY

Pripravili sme pre Vás novú aplikáciu pre náš 
Ps Dochádzkový systém. Ide o aplikáciu, ktorá 
sa inštaluje na počítač, ktorý má buď dotykový 
monitor alebo ide o počítač All-in-One.

Použitie je pre:

•  výroby - nainštalovaný softwarový terminál 
sa vie po priložení karty alebo kľúčenky sám 

aktivovať, Vy zapíšete svoju dochádzku a po 
nastavenom čase sa zase deaktivuje. Takže Vaši 
pracovníci môžu pracovať s výrobným progra-
mom (odoberanie výroby a pod.) pritom na tom 
istom počítači beží aj Dochádzkový systém,

•  reprezentatívne priestory Vašich recepcií ale-
bo vstupných priestorov - ak použijete dotykový 
počítač zn. UNIQ PC, môžete tento umiestniť 
na stenu, na stojan, zabudovať do steny a pod. 
(ukážky nižšie).

                            ... ukážka jednoduchého nasta-          
                            venia softwarovej aplikácie.

... ako príklad použitia počítač All-in-One | UNIQ PC 15“ alebo 19“

www.premier-system.sk
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položka 582 alebo 586. Vznik nároku na 
náhradné voľno netreba nikde nastavovať, 
dochádzka automaticky všetky hodiny za nadčas 
bude evidovať ako nárok na náhradné voľno 
a nebude ich navrhovať na preplatenie.

•  povolenie príplatkov pri nedefinovanej
smene - treba nadefinovať ak nebudú mať
zamestnanci nastavenú základnú smenu alebo 
nepravidelnú smenu v personalistike vo mzdo-
vom výmere a budete im chcieť automaticky 
vyplatiť príplatok za nočnú, či poobednú smenu 
na základe vykázanej dochádzky.

Nové nastavenia dochádzky v PS

Nastavenie dochádzky prešlo kompletnou de-
signovou úpravou a boli pridané nové možnosti 
nastavenia s následným exportom do miezd:

•  sledovanie konta pracovného času - nadväz-
nosť na mzdovú položku 110. Všetky chýbajúce, 
či prevyšujúce hodiny v rámci pracovného fondu 
budú evidované v konte PČ. Čiže za chýbajúce 
hodiny Vás systém nevyzve v dochádzkovom 
liste doplniť zamestnancovi dôvod neprítomnos-
ti a dovolí Vám uzatvoriť dochádzku aj napriek 
nesplnenému mesačnému 
pracovnému fondu a naopak
hodiny navyše nebudú 
preplatené ako nadčas. 

•  sledovanie nároku 
a čerpania náhradného 
voľno za prácu nadčas - 
nadväznosť na mzdové 
položky 580, 582, 583 a 584. 
Je potrebné, aby bola 
v nastavení dochádzky 
v typoch prerušenia 
u čerpania náhradného 
voľna za bežný nadčas 
zadaná mzdová položka 
584 a u čerpania 
náhradného voľna za 
nadčas vo sviatok mzdová 
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Prechod na iný server

Prechod na nový - iný server

Pokiaľ v rámci svojej firmy prechádzate na
nový, výkonnejší server, kde bude prevádzko-
vaný IS PREMIER, možno skopírovať existujúci 
adresár \PREMIER\ zo starého na nový server. 
Odporúčame po skopírovaní adresára na nový 
server do zložky na roote disku, teda napr. 
C:\Ekonom\Premier\, nastaviť a prepísať znovu 
oprávnenie na všetky súbory a podadresáre na 
nadradenom adresári \Ekonom\. Pokiaľ sa bude 
na nový server pristupovať tiež ako terminá-
lová služba, je nutné nainštalovať podporné 
vizuálne knižnice a šifrovacie algoritmy pre 
zasielanie dát na úrady štátnej správy, zdravot-
né poisťovne a podobne. Inštaláciou spustíte 
súborom „Setup_ocx.exe“, ktorý je v hlavnom 
adresári \PREMIER\.

Prechod na nový - iný osobný počítač

Pokiaľ prechádzate na nový počítač v rámci svo-
jej firmy či vo Vašom osobnom (domácom), než
starý počítač ekologicky zlikvidujete, skopírujte 
celý adresár \PREMIER\ na externé zariadenie 
(USB disk, Flash disk a podobne). Možno potom 
jednoducho zase z externého zariadenia nako-
pírovať všetko na nový PC. Zachováte tým tak 
všetky dáta, vrátane nastavení, oprávení 
a podobne. Na novom PC platia potom rovna-
ké pravidlá, ako v odseku vyššie o novom serveri. 
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Pokiaľ sa už starý nedarí ani zapnúť, možno 
si z nášho webu stiahnuť celú inštaláciu 
(http://premier.cz/cs/supp_pack.asp), ktorá 
obsahuje celý IS PREMIER vrátane najnovších 
aktualizácií. Po inštalácii do nového PC, je nutné 
program tiež zaregistrovať platnými regis-
tračnými údajmi. Pokiaľ ich nemáte po ruke, 
pomôžu Vám s tým naši pracovníci na HotLine. 
Pokiaľ sa program novo nainštaluje a následne 
zaregistruje, je nutné vytvoriť novú - prázdnu 
účtovnú jednotku, do ktorej obnovíme zálohu, 
ktorú máme uloženú inde než na starom PC. 
Pokiaľ ste nevykonávali žiadne zálohy dát alebo 
sú všetky zálohy dát na starom PC, ktorý je už 
mimo prevádzky, obráťte sa prosím na svojho 
IT odborníka čí servis počítačov. Dáta vo väčšine 
prípadov možno obnoviť (platená služba). 

Preto výrazne odporúčane zálohovať dáta 
a tieto ukladať vždy mimo pracovný počítač.

Ďalšie informácie získate v manuále.

www.premier-system.sk

https://samepage.io/app/#!/e4397f4dfab5a908924b5d99a2768273eec2ef6c/page-245997503202432917-01-instalacia-produktu
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Možné problémy alebo chyby:

Chyba č. 1 - Nesprávny SMTP server.

Chyba č. 2 - Nesprávna autorizácia (nesprávne 
meno alebo heslo) voči SMTP serveru.

Ostatné chyby - Komunikácia blokuje Váš fire-
wall alebo aplikáciu tretích strán.

SMTP - nastavenie

Nastavenie SMTP serveru slúži pre odosielanie 
dokladov a ďalších dát priamo cez poštový ser-
ver. Toto priame odoslanie využíva napr. 
E-Agent, hromadné zasielanie všetkých dokla-
dov. Aby bolo možné takto doklady odoslať, 
je nutné mať správne nastavený SMTP server.

Ten nastavíme v predvoľbách globálnych alebo 
užívateľských, podľa toho, či má byť odosiela-
nie umožnené len konkrétnemu užívateľovi 
programu alebo všetkým užívateľom. V module 
„Správca - predvoľby globálne (alebo užíva-
teľské) - voľby pre sieť, tlač, export - E-agent, 
SMTP“.

Možnosti šifrovania:

port 25 - komunikácia sa nešifruje (komunikáciu 
podporujú servery ako smtp.forpsi.com a ďalšie)

port 465 alebo 587 - SSL (komunikáciu podopru-
jú servery ako smtp.gmail.com a ďalšie)

port 587 - TLS (komunikáciu podporujú servery 
ako smtp.office365.com)

S nastavením a zadaním správnych údajov sa 
prosím informujte u Vášho správcu IT.



Zverte Vaše dáta v IS PREMIER z Vášho serveru 
či PC k nám do dátového centra. Dátové centrum 
je vždy dostupné z akéhokoľvek miesta na svete. 

Aké sú výhody?

On-line prepojenie vzdialených pobočiek - vytvo-
renie jednotného on-line systému pre vzdialené 
pobočky. Výkonný server, ktorý je napojený na 
vysoko výkonné odosielanie zaistí dokonalé 
a rýchle fungovanie chodu všetkých pobočiek 
s centrálnym riadením on-line.

Modernizácia vnútornej siete - pre klienta, ktorý 
potrebuje radikálne modernizovať hardwarové 
a softwarové vybavenie svojej vnútornej siete, 
čo v prípade viac PC staníc v sieti obnáša veľké 
finančné prostriedky na obstaranie, správu
a údržbu. Voľba outsourcingu mu poskytuje 
lacné a bezstarostné posilnenie prevádzky infor-
mačného systému, často bez nutnosti nákupu 
nového hardware.

Účtovné firmy - napojenie svojich klientov 
- tento systém umožní účtovnej firme napojiť na
centrálne dáta svojich klientov, ktorí spravidla 
nahrávajú prvotné doklady (faktúry, pokladničné 
doklady, dodacie listy). Klient prostredníctvom 
obmedzenej licencie k programu nahráva účtov-
nej firme on-line doklady do systému, do ktoré-
ho má samozrejme tiež prístup účtovná firma.
Pre tieto účely ponúkame klientom účtovných 
firiem cenovo zvýhodnené licencie k programu
PREMIER system pre vybranú prácu.

Kancelária na cestách - outsourcing umožňuje 
majiteľom, vedúcim pracovníkom aj obchodným 
zástupcom obstarávať a nahliadať z „terénu“ do 
systému na aktuálny stav svojej firmy odkiaľ-
koľvek, či už z územia SR alebo mimo neho.

Z praxe PREMIER Outsourcing

Túto službu už naša spoločnosť ponúka viac ako 
10 rokov. Naši klienti sa tak nemusia starať 
o neustálu výmenu či aktualizáciu svojho hard-
ware, serverov a podobne. K práci pomocou služ-
by outsourcing Vám bude stačiť aj starší počítač 
s operačným systémom Windows 7 a vyšší, Apple 
MAC OS 10.11 a vyšší. Nemusíte riešiť zálohova-
nie dát v IS PREMIER, pretože sa všetky Vaše dáta 
automaticky zálohujú pomocou špecializované-
ho SW od spoločnosti Acronis, ktorá je špičkou 
v oblasti zálohovania už niekoľko rokov. 
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Prechod na SQL

Je nutné podotknúť, že software v technológii 
SQL je pre užívateľský rozsah spoločnosti dlho-
dobo považovaný v konkurenčnom prostredí za 
štandard. Len PREMIER system disponuje zák-
ladnou (SmartClient) verziou bez SQL serveru, 
ktorá je schopná obstáť v náročnom zaťažení 
a vysokom užívateľskom rozsahu, avšak s urči-
tými limitmi databázového prostredia. Nespor-
nou výhodou prechodu je identické prostredie 
s aktuálnou verziou, čo minimalizuje náklady 
prechodu na SQL.

Prečo prejsť na PREMIER system Enterprise?

Stabilita
Vyššia stabilita programu aj pri veľkom objeme 
dát a veľkom počte užívateľov v sieti.

Bezpečnosť
Vysoká miera zabezpečenia dát, ktoré už 
nemusia byť zdieľané po sieti. K adresáru s SQL 
dátami už nemá prístup žiadny užívateľ.

Rýchlosť
Podstatné zrýchlenie spracovania všetkých výka-
zov a náročných operácií (kontrolný prepočet, 
inventúry, analýzy, štatistiky), oveľa menšia 
záťaž pre miestnu sieť.

Žiadne obmedzenia kapacity dát
Veľkosť databáze môže obsahovať až 16 TB (SQL 
2014).

Prepojenie na ďalší SW tretích strán
MS SQL je variabilná databáza a je možné tak 
používať aj ďalšie aplikácie, ktoré budú čerpať 
z databází IS PREMIER, či naopak. 

Outsourcing

Poskytovať informačné technológie formou 
outsourcingu znamená poskytovať služby 
súvisiace s prevádzkou, údržbou a vývojom IT 
tak, že zákazník nerieši problematiku rozvo-
ja, servisu a upgrade hardware a základného 
software. Tieto starosti zverí spoločnosti, ktorá 
tieto vnútropodnikové procesy dokáže realizo-
vať kvalitnejšie, efektívnejšie a lacnejšie.

www.premier-system.sk



PREMIER Outsourcing pre užívateľa MAC OS 
alebo iOS zariadenia.

Pre pripojenie k naším serverom z MACu alebo 
iOS zariadení, odporúčame používať aplikáciu 
od spoločnosti Microsoft „Microsoft Remote 
Desktop“. Je zadarmo a je možné ju stiahnuť 
z AppStore alebo MacStore.

Ku stiahnutiu  < < <  TU  > > >.

Po spustení aplikácie je nutné pridať server 
a nastaviť parametre pripojenia. Na obrázku 
nižšie je príklad takého nastavenia, s výnimkou 
zvýraznených položiek.

 

Connection name: voliteľný údaj

Zvýraznené položky je nutné zadať tie, ktoré 
ste dostali od spoločnosti PREMIER system pre 
aktiváciu služby PREMIER outsourcing (na obráz-
ku sú len ilustračné údaje), prípadne ich Vám 
povieme na technickej podpore alebo Vám boli 
doručené e-mailom.  

Technická podpora pre pripojenie na outsour-
cingové servery pre MAC OS (OS X 10.10.xx):

Tomáš Štěpánek
stepanek@premier.cz
+420 604 376 533 
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https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12&ls=1
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id715768417?mt=12&ls=1
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Stav databáz

Niekedy je potrebné zistiť ako sú veľké naše 
dáta a koľko je už v systéme obstaraných do-
kladov. K tomu nám môže pomôcť „Indikátor 
stavu databáz“.
Túto funkciu nájdete v module Správca - Pod-
porné funkcie - Indikátor stavu databáz.

Po spustení indikátoru je vždy zobrazené obdo-
bie aktuálneho roku. Dátum sledovania možno 
nastaviť ľubovoľne. Nižšie potom zistíme koľko 
dokladov sme za dané obdobie už nahrali. 

Koľko dokladov máme v systéme už vieme, ale 
ako sú tieto dáta veľká? Základné informácie 
Vám zobrazí dialóg z rovnakej časti programu: 
modul Správca - Podporné funkcie - Informácie 
o veľkosti tabuliek...

Na ilustračnom obrázku je vidieť, že veľkosť na-
šich dát aktuálne nie je tak veľká, aby sa dalo 
povedať, že je nutný prechod na SQL verziu. 
Áno, nutný nie je, ale možno existuje pár dôvo-
dov prečo o tom uvažovať. Opýtajte sa našich 
odborníkov na HotLine.

www.premier-system.sk



PREMIER a MAC OS

Najskôr je nutné si uvedomiť, že akákoľvek 
aplikácia, ktorá je primárne určená pre ope-
račný systém Windows, nemôže byť spustiteľná 
v inom operačnom systéme. IS PREMIER je 
program určený pre PC s Windows. Pokiaľ však 
vlastníte počítač s operačným systémom MAC 
OS a zároveň chcete používať IS PREMIER, je 
niekoľko možností ako všetko vyriešiť:

•  IS PREMIER je uložený a inštalovaný na po-
čítači s operačným systémom Windows Server 
2008 a vyšším. V rámci terminálových služieb vo 
Windows, je možné sa na taký server pripojiť 
cez vzdialenú plochu z prostredia MAC OS, čo 
umožňuje potom používať IS Premier.

•  Virtualizáciou operačného systému Windows 
u MACu. Virtualizačným nástrojom je v tomto 
prípade platená 
aplikácia pre MAC OS 
s názvom Parallels 
Desktop, ktorá je ku 
stiahnutiu na webe 
výrobcu Parallels.

•  Existuje ešte aj 
ďalšia možnosť, ale 
s konfiguráciou
požiadajte o pomoc 
skúsených užívateľov 
MAC OS. 

Ide o možnosť mať operačný systém Windows 
priamo v počítači MAC s pomocou BootCamp. 
Po zapnutí MACu sa tak môžete rozhodnúť, 
ktorý operačný systém sa spustí. Či Windows 
alebo MAC OS.

Tip pre Parallels Desktop

Pokiaľ máte MacBook alebo iMAC s retina 
displayom a samotný Windows má tým príliš 
veľké rozlíšenie alebo sú pre Vás texty a vzhľad 
Windows horšie čitateľné, nastavte si vhodnejšie 
rozlíšenie pre virtuálny Windows, ktorý máte 
v Parallels nainštalovaný.

Keď spustíte Windows, je v hornej ponuke 
v AMCu ikonka Parallels (dve červené čiarky), 
na tú kliknite a zvoľte položku „Zväčšené“ 
podľa obrázku nižšie. 
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http://www.parallels.com/eu/
http://www.apple.com/support/bootcamp/


Sklad - priame zápisy v zozname kariet

Je možné zapisovať údaje priamo v zozname 
skladových kariet? Potrebujeme hromadne 
upraviť základnú predajnú cenu u viacerých 
kariet a meniť a ukladať jednotlivé karty je 
zbytočne komplikované.

Na tento účel slúži funkcia zámku, ktorá uzamk-
ne/odomkne stĺpce k priamym zápisom. 
Editovateľné stĺpce sú vyznačené tučným, upra-
vovať nie je možné inventárne číslo, množstevné 
údaje a skladovú cenu. Pokiaľ sa potrebný údaj 
v zozname nenachádza, možno ho doplniť 
v nastavení zoznamu, ktorý sa nachádza 
v module Správca - Užívateľské (príp. globálne) 
predvoľby. 
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Sklad - hromadné vyskladnenie

Je možné hromadne vyskladniť celý sklad?

Program síce na toto špeciálnu funkciu nemá, 
je to však možné urobiť pomocou inventúry. 
Načítaním všetkých kariet do zápisu údajov 

o vykonanej inventúre a ponechaním nulové-
ho stavu u všetkých kariet sa v ďalšom kroku, 
vyhodnotenie inventúry a vytvorenie korek-
čnej výdajky, vyskladní celá zásoba. S takto 
vytvorenou výdajkou možno samozrejme ďalej 
pracovať, napr. zmeniť druh pohybu na predaj, 
prevod na iný sklad atď. 

www.premier-system.sk
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pôvodný a nový komponent alebo výkon. Je tu 
tiež možné hromadne zmeniť množstvo prísluš-
neho komponentu v šablónach, pokiaľ sa množ-
stvo nevyplní, bude ponechané bezo zmien.

Po potvrdení sa následne navrhnú šablóny pre 
vykonanie akcie - tj. šablóny, u ktorých sa vysky-
tuje nahradzovaný komponent. 

V menu Šablóny sa nachádzajú aj ďalšie hro-
madné funkcie: Synchronizácia nákladových 
cien výrobkov do skladových kariet, Aktualizá-
cia nákupných cien v šablónach, Aktualizácia 
názvov výrobkov a komponentov zo skladových 
kariet.

Zakázky - hromadná zmena v šabló-
nach súpisiek

Používame malú výrobu a šablóny výrobných 
súpisiek. Potrebujeme nahradiť jednu položku 
(komponent) za inú. Vzhľadom k množstvu 

šablón by sme uvítali možnosť hromadnej zme-
ny, umožňuje to program?

Funkciu hromadnej zámeny, pridania či zmaza-
nia položiek nájdete v menu Šablóny na hornej 
lište.

V ďalšom kroku sa len upresní, aká hromadná 
akcia sa má vykonať a zadajú sa potrebné para-
metre. V prípade nahradenia položky sa uvedie 



• Legislatívna kontinuita

• PREMIER Air - podpora mobilných 
   a webových aplikácií

• Správa dokumentov
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