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ÚVODNÉ SLOVO

Vážení užívatelia,

v tento jesenný čas je tradične našou milou povin-
nosťou predstaviť vám nové, už 23. vydanie nášho 
informačného magazínu PREMEIR Journal, v kto-
rom by sme vám radi predstavili novú verziu infor-
mačného systému PREMIER system X6.2, ktorú si 
môžete stiahnuť od 5. decembra 2017. Nová verzia 
X6.2 je hlavnou súčasťou balíka celoročnej podpo-
ry „Upgrade 2018“, ktorú vám týmto ponúkame.

Aktuálnou a veľmi diskutovanou témou je legis-
latívna zmena o ochrane osobných údajov GDPR, 
ktorá sa dotkne všetkých užívateľov. V kapitole 
GDPR môžete nájsť odborný článok k tejto téme. 
K existujúcim nástrojom pre GDPR v PREMIER sys-
tem pribudne komplexné systémové riešenie, kto-
ré bude dostupné v priebehu decembra a januára 
2018. Viac o GDPR v príslušnej kapitole. Úprava je 
platná od 25. 05. 2018.

Popri legislatívnych zmien alebo nástrojov pre 
GDPR, nová verzia obsahuje aj desiatky moderni-
zácií a noviniek.

Medzi hlavné novinky patria nové interaktívne 
náhľady na doklady pre jednoduché prehliadanie 
dokladov v zoznamoch bez nutnosti odskokov, 

nové automatické akcie E-agenta, modernizácia 
zásobníka zostáv. Výraznou novinkou sú identi-
fikačné štítky v skladových kartách, čo umožňuje
firmách neobmedzene kategorizovať karty, vytvá-
rať konkrétne skupiny kariet pre predajné akcie, 
výpredaje, preceňovanie tovaru a ďalšie možnosti 
pre lepšiu prácu s prehľadmi. Kompletne bol mo-
dernizovaný modul Inventúry.

Manažérov firiem isto poteší nový grafický prehľad
v záložke Aktuálne: „Postup“. Ten vďaka veľkej 
prednosti programu, akou je medziročná konti-
nuita, poskytuje okamžité ekonomické informácie 
o firme a jej vývoji. Samozrejmosťou je aj auto-
matické zasielanie na e-mail E-agentom. Výrazné 
zrýchlenie práce bolo dosiahnuté aj v pridruže-
ných dokladoch partnerov a zákaziek. Doklady sa 
upravujú priamo na karte partnera alebo zákazy, 
bez nutnosti odskokov do účtovných kníh. Nové 
funkcie a prehľady sú technologicky na veľmi vyso-
kej úrovni a vo väčšine konkurenčných programov 
ich nenájdete.

Touto cestou si vás dovoľujeme aj upozorniť, že ná-
kupom „Upgrade 2018“ získate okrem novej ver-
zie PREMIER system X6.2 tiež celoročnú podporu 

(hot-line, e-mail) a všetky dôležité aktualizácie 
vášho programu pre rok 2018. Budete tak môcť 
veľmi pružne reagovať na akékoľvek zmeny v le-
gislatíve po celý rok. Nákupom balíčka „Upgrade 
2018“ získate nárok na vernostnú zľavu, ktorú 
môžu dosiahnuť až 42 %. Viac sa dozviete v kapi-
tole „Upgrade 2018“.

Prajeme vám, aby sa vám celý rok 2018 v podni-
kaní darilo a náš systém bol vašim verným radcom              
a pomocníkom.

Ing. Otto Bárta                                                                                            
konateľ spoločnosti

www.premier-system.sk
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UPGRADE 2018 – KOMPLETNÁ PODPORA PRO ROK 2018

ČO PONÚKA BALÍČEK PODPORY - 
UPGRADE 2018?

Klienti získavajú prístup k stiahnutiu novej verzie 
PREMIER system X6.2, ktorá ponúka technické a le-
gislatívne zmeny pre rok 2018.

Akcia „Upgrade 2018“ ponúka možnosť si stiahnuť 
novú verziu, ktorá zahŕňa technické a legislatívne 
zmeny platné k príslušnému obdobiu. Klient vyko-
naním upgrade 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 zdokonaľovanie programu,
•  celoročnú hot-line a e-mail podporu,
•  celoročnú on-line podporu (TeamViewer),
•  nárok na zachovanie vernostnej zľavy (pre 
  užívateľa s maximálnou vernostnou zľavou),
• nárok na zvýšenie vernostnej zľavy k upgrade 
  v ďalšom roku.

CENOVÉ PODMIENKY „UPGRADE 2018“ 

Každý aktualizačný poplatok je kalkulovaný vo 
výške 22 % z celkovej predajnej ceny programu, 
vrátane ceny za rozšírenie ďalších licencií, či mo-
dulov. V každom nasledujúcom roku získava na-
dobúdateľ nárok na 12 % zľavu z ceny upgrade              
v prvom roku, pričom maximálna zľava môže byť 
42 % z ceny za upgrade v prvom roku.

V prípade nezaplatenia resp. nevyužitia ponuky 
upgrade stráca nadobúdateľ nárok na všetky zís-
kané vernostné zľavy!! 

Vyššie uvedené ustanovenia sa netýkajú zmluvných 
partnerov, u ktorých je pravidelný upgrade priamo 
stanovený v licenčnej zmluve ako povinnosť.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Spoločne s novou verziou dostanú klienti záloho-
vú faktúru. Ihneď po zaplatení zálohovej faktúry 
bude všetkým klientom zaslaná finálna faktúra
– daňový doklad.

REGISTRAČNÉ KÓDY

Každý klient dostane s novou verziou časovo ob-
medzený registračný kód, pomocou ktorého vyko-
ná registráciu novej verzie. Po zaplatení faktúry 
za upgrade dostane klient obratom neobmedzený 
registračný kód, pomocou ktorého vykoná prere-
gistrovanie svojho systému.

Rok 
užívania

Čiastka pre výpočet 
upgrade

Zľava

1. rok 22 % z predajnej ceny bez zľavy

2. rok 22 % z predajnej ceny 12 %

3. rok 22 % z predajnej ceny 24 %

4. rok 22 % z predajnej ceny 36 %

5. rok 22 % z predajnej ceny 42 %

ďalšie roky maximálna zľava 42 %
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INŠTALÁCIA VERZIE X6.2 

Inštalácia novej verzie prebieha prostredníctvom 
novej ponuky „UPGRADE na verziu X6.2“.

Pokiaľ sa vám táto ponuka nezobrazuje, je nutné 
najprv vykonať štandardnú aktualizáciu PREMIER 
update (nachádza sa v rovnakom menu)!. Po tejto 
aktualizácii už bude ponuka „UPGRADE na verzii 
X6.2“ dostupná. (Aktualizácia PREMIER update 
teraz prebieha úplne automaticky jednoduchým 
kliknutím na funkciu „Aktualizácia“, bez nutnosti 
potvrdzovania ďalších krokov.)

Inštalácia novej verzie X6.2 z menu

Kliknite na ponuku „UPGRADE na verziu X6.2“ 
a potvrďte nasledujúcu ponuku „Aktualizácia“. 
Všetko už prebehne úplne automaticky. Ešte pred 
ponukou sa zobrazí upozornenie, že už sa koná        
o novú verziu, teda bude potreba nového regis-
tračného kódu, ktorý môžete nájsť v zaslanom 
maily.

Ak máte sieťovú aplikáciu, inštaláciu je možné vy-
konať z ktorejkoľvek stanice. Avšak odporúčame 
priamo zo servera. Ukončite prácu v systéme. Ak 
máte sieťovú aplikáciu, presvedčte sa v module 
„Interný oznam“, že nikto nie je aktívny v progra-
me, teda nie je prihlásený a v programe nepracuje. 
Toto tiež môžete zistiť v module Správca – Prihlá-
sení užívatelia.

Pokiaľ sú všetci užívatelia odhlásení, je možné pris-
túpiť k samotnej aktualizácii. Vľavo hore v hornom 
menu „Štart“ sa zobrazí nová ponuka „UPGRADE 
na verziu X6.2“.
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Inštalácia novej verzie X6.2 pomocou inšta-
lačného súboru z www.premier-system.sk

Pokiaľ budete mať záujem inštalovať pro-
gram na PC v mieste, kde nemáte internet 
dostupný, máte možnosť stiahnuť si z adresy 
http://premier-system.sk/autodown/ps10dm/setup.exe 
inštalačný súbor verzie X6.2, ktorý môžete preniesť 
napr. na flashdisku do počítača a inštalovať. Postup
pre inštaláciu je štandardný ako v minulých rokoch 
a návod môžete nájsť v novinkách verzie X6.2.

Pokiaľ spustíte inštaláciu „Setup.exe“ na počí-
tači alebo servery, kde bola inštalovaná pred-
chádzajúca verzia programu (od verziu X3), 
inštalátor automaticky rozpozná, že na tomto 
počítači sa IS PREMIER nachádza a ponúkne 
vám tak jednoduchšiu variantu inštalácie no-
vej verzie.

Pri tomto výbere a potvrdení sa už spustia inštalá-
cie novej verzie X6.2 a všetky sa automaticky aktu-
alizujú.

Pokiaľ sa behom roku menil server, či počítač, na 
ktorom bola staršia verzia inštalovaná, inštaláciu 
je možné tiež spustiť prostredníctvom stiahnutého 
„Setup.exe“, len je nutné zadať cestu, kde sa bude 
program inštalovať. Zadáte teda adresár, kde je IS 
PREMIER aktuálne uložený.
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INTERAKTÍVNE NÁHĽADY DOKLADOV

Nová funkcia interaktívnych náhľadov na doklady 
umožňuje zobraziť si doklady kdekoľvek v prehľade.

Vo verzii X6.2 je možnosť odkiaľkoľvek mať prístup 
k detailom dokladu bez nutnosti odskokov, či 
otvárania nových panelov (pátranie, zoznamy, 
prehľady, hlavná kniha, pridružené doklady  atď.).  

Náhľad na doklad sa aktivuje pomocou nového tla-
čidla v zozname dokladov (viď obrázok).
 

NOVINKY VERZIE X6.2

Detail dokladu sa pre 
prehľadnosť otvorí aj 
s dolnou lištou pridru-
žených dokladov ale-
bo príloh. Pomocou 
novej funkcie náhľadu 
na doklad je možné 
doklady nielen preh-
liadať, ale aj tlačiť, či 
exportovať, označiť 
príznakom alebo odo-
slať na e-mail.

Túto funkciu ocenia 
užívatelia, ktorí aktív-
ne využívajú schvaľo-
vanie dokladov pomo- 
cou nadstavby Work-
-flow.

Doklad v náhľade je 
možné tiež priamo 
odoslať k schvále-
niu resp. schváliť. Sa-
mozrejmosťou je ná-
hľad na celú históriu 
schvaľovania.
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Pri pridružených dokladoch (adresár partnerov / 
kniha zákaziek) sa pomocou tejto funkcie budú 
tiež môcť zadávať nové doklady.

Cieľom tejto modernizácie je zjednodušenie                  
a zrýchlenie práce (nebude dochádzať k zaťažo-
vaniu siete návratom do zoznamu alebo novými 
výpočtami), nepríde tiež k strate aktuálne využíva-
ných pohľadov alebo filtrov.

Modernizácia pridružených dokladov bude postu-
pom času doplnená aj v skladových kartách.
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KOMPLEXNÁ MODERNIZÁCIA 
MODULU INVENTÚRA

V novej podobe inventúra ponúka užívateľovi šir-
šiu možnosť ako doteraz. 

Unigridová tabuľka

Zoznam inventúry bol modernizovaný do tzv. uni-
gridovej obrazovky, pričom u každej inventúry je 

možnosť po novom zadať sklad, ku ktorému sa in-
ventúra vzťahuje.

Zápis údajov inventúry

Vylepšené boli aj funkcie pri zápise údajov z vy-
konanej inventúry. Po novom je možné tiež na-
viesť zoznam kariet podľa filtrov alebo podľa vý-
beru (napr. karty len vybraného sortimentu, podľa 
ručného výberu atď.). Pomocou nových filtrov je

užívateľ schopný si vybrať zo skladu požadovanú 
skupinu skladových kariet. Pomocou voľby „Za-
viesť podľa výberu“ sa karty do inventúry vyberajú 
z unigridovej tabuľky, v ktorej je možné pracovať        
s pohľadmi a s štrukturálnym zobrazením podľa 
požiadavky užívateľa.

Vďaka tomu má užívateľ možnosť vyberať karty do 
zápisu inventúry podľa akéhokoľvek údaju v skla-
dovej karte.
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Poznámka pri položke inventúry

Ku každej položke inventúry je možné doplniť dve 
textové poznámky podľa individuálnych potrieb. 
Poznámky je možné následne využiť pri vyhľadá-
vaní alebo filtrovaní.
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Odomknutie buniek k priamym zápisom

Pre ešte jednoduchší a rýchlejší zápis údajov z inven-
túry je po novom umožnené priamo v inventúre odo-
mknúť bunky k priamym zápisom ako ste zvyknutí v 
zozname skladových kariet. Odomknutím je možné 
zadávať, či editovať tučne zvýraznené údaje priamo 
z hlavnej obrazovky. Nie je teda nutné pri každej po-
ložke zvoliť „Zmeniť“ a následne „Uložiť“.

Opätovným kliknutím na ikonku zámku sa bunky 
uzamknú a tým sa zmeny uložia. 

Korekčné doklady

Ďalšou novinkou v inventúre je možnosť sa pre-
pnúť do vytvorených korekčných dokladov. Vý-
sledkom inventúry je automatické vytvorenie 
korekčných dokladov do rady nastavenej v Pred-

voľbách – Globálnych. V minulosti PREMIER len 
vypísal o aké doklady sa koná. Vo verzii X6.2 sa 
priamo u vyhodnotenia objavia tlačidla s možnos-
ťami priameho prepnutia sa na tieto doklady.
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IDENTIFIKAČNÉ ŠTÍTKY 
V SKLADOVÝCH KARTÁCH

Priradenie identifikačných štítkov ku kartám

Pre komfortnejšiu prácu pribudla v skladoch mož-
nosť zadávať ku skladovým kartám identifikačné

štítky (podobne ako v adresári partnerov). Štítky 
prinášajú neobmedzené možnosti filtrovania a tri-
edenia skladových kariet. 

Každý si nadefinuje číselník štítkov podľa potreby
a tieto štítky je možné buď jednotlivo alebo hro-
madne podľa filtra priradiť k skladovým kartám.   

K priradeniu štítkov je možné využiť import z Ex-
celu. Štítky je možné následne využívať pre prácu 
naprieč programom.
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Cenníky

Identifikačné štítky si nájdu svoje využitie napr. pri
tvorbe zákazníckych cenníkov, kde sa pomocou 
identifikačného štítku nastavia cenové podmien-
ky pre vybranú skupinu skladových kariet. Takisto 
je možné cenník priradiť k skupine odberateľov 
označených štítkom. Pomocou funkcie „AND“ si 
program vyberá tie skladové karty (resp. odbera-

teľov), ktorým sú priradené všetky zvolené štítky. 
Bez zaškrtnutia stačí, aby karta mala len jeden 
zo štítkov. Funkcia „Neg.“ umožňuje vybrať všet-
ky karty (resp. odberateľa) mimo tých, ktorým sú 
priradené vybrané štítky. Tieto funkcie je možné 
ľubovoľne kombinovať.
Na obrázku môžete vidieť príklad nastaveného 
zákazníckeho cenníka. Podľa tohto nastavenia 
program všetkým odberateľom, ktorí sú označení 

v adresári štítkom „VIP klient“, automaticky po-
skytne 15% zľavu na skladové karty, ktorým sú pri-
radené štítky „Akcia“ alebo „Výpredaj“.

Štítky v Smart filtroch

Ďalšie funkcie identifikačných štítkov skladových
kariet je filtrovanie v Smart filtroch v unigridoch.
Takto jednoducho je možné filtrovať vo všetkých
prehľadoch, kde sa vyskytujú informácie o sklado-
vých kartách.
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Filtrovanie podľa štítkov v zobrazení prehľadov

Filtrovať podľa identifikačných štítkov skladových
kariet resp. štítkov u partnerov je možné teraz 
aj v prehľadoch. Pred vstupom do takmer každé-
ho prehľadu sú k dispozícii upresňujúce filtre. Do
týchto filtrov sme tiež pridali možnosť zobraziť si
prehľad vzťahujúci sa k skupine skladových kariet 
(resp. skupine partnerov) označenou štítkami.

ZÁLOŽKA „POSTUP“

Predovšetkým pre manažérom a majiteľov spo-
ločností verzia X6.2 prináša v záložke „Aktuálne“ 
novú záložku „Postup“ pre prehľadné, rýchle a zro-
zumiteľné informácie ohľadne spoločnosti. Prehľad 
umožňuje porovnanie a vyhodnotenie chodu firmy
a to ako k rovnakému dňu minulých mesiacov, tak 
aj rokov. V prehľade sa sleduje mesačný vývoj tržieb 

vrátane medziročného porovnania, čo už umožňu-
je kontinuita programu PREMIER. Údaje prehľadu 
sa čerpajú aj z nevyfakturovaných dodacích listov, 
takže je výsledok maximálne presný.

Prehľad je možné vypočítať k požadovanému dňu. 
Takisto je možné „Postup“ vytlačiť, či exportovať 
do rôznych formátov podobne ako naprieč progra-
mom.
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„Postup“ je prehľad interaktívny, kde kliknutím na 
stĺpec grafu je možné zobraziť detail hodnoty. De-

tail je navyše možné zobraziť vo viac jazykoch, zvoliť 
typ grafu, využívať funkcie unigridu a interaktívne 

sa preklikávať až na úroveň jednotlivých dokladov. 
Samozrejmosťou je opäť možnosť tlače, či exportu.
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NOVÉ PREHĽADY PREDAJOV

V sklade sme pre vás pripravili nové prehľady pre-
dajov „Prehľad predajov po mesiacoch“ a „Prehľad 
predajov po rokoch“. Každý z týchto prehľadov je 
možné pred spustením vztiahnuť k zvolenému ob-
dobiu, zákazke, stredisku či partnerovi a následne 
filtrovať podľa vlastných požiadaviek (parametre
– výber skladu, tovar, sortimentu, členenia tovaru, 
identifikačných štítkov, odberateľov a pod.). Nade-
finované filtre je možné taktiež ukladať pre neskor-
šie použitie. Pred vstupom do „Prehľadu predajov 
po mesiacoch“ je možné zadať aj konkrétny mesi-
ac pre jednoduché porovnanie rovnakého obdo-
bia predchádzajúcich rokov. Prehľady vychádzajú 
z kontinuity programu, tzn. že je možné v PREMIE-
RU kedykoľvek pracovať s dátami z minulých rokov. 
V obidvoch prehľadoch je možné pracovať s inter-
aktívnymi grafmi s možnosťou sledovania vývoja 
predaja podľa jednotlivých riadkov (podľa tovaru, 
partnera, obchodného zástupcu, ...). V prehľadoch 
je možné využívať všetky funkcie unigridu.
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MODERNIZÁCIA E-AGENTA

V Elektronickom agentovi, ktorý slúži k zasielaniu 
prehľadov o dianí v spoločnosti na e-maily opráv-
nených užívateľov (resp. zamestnancov), či k auto-
matickému vykonávaniu niektorých akcií, pribudli 
vo verzii X6.2 nové úlohy.

V sekcii automatického zasielania prehľadov je te-
raz po novom možné nechať si pravidelne (podľa 
zvolenej periodity) zasielať na e-mail prehľady 
„Postup“ (nový prehľad zo záložky „Aktuálne“) 
a „Výsledovku po mesiacoch“. U „Výsledovky po 
mesiacoch“ je potom možné na záložke „Filtre / 
Spresnenie“ nastaviť ďalšie parametre prehľadu 
(napr. zaokrúhľovanie hodnôt). Tiež je možné na-
staviť zasielanie „Výsledovky po mesiacoch“ k da-
nému stredisku, zákazke alebo partnerovi, taktiež 
je možné zvoliť spracované obdobie. V prípade, že 
prehľad bude prázdny, môže program zaslať užíva-
teľovi informačnú správu.

Ďalšou novinkou E-agenta je pravidelné „Načíta-
nie dochádzky“ pri automatických akciách.
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IMPORT Z EXCELU

Vo vybraných častiach programu (skladové karty, 
adresár partnerov, inventúra a atď.) je možné pri 
hromadnej tvorbe záznamov, či k editácii údajov 

využiť import dát z Excelu. Skôr platilo pre tieto 
importy obmedzenie v možnom importovanom 
formáte (5.0/95; *xls). Po novom je možné všetko 
do programu PREMIER importovať z akýchkoľvek 
verzií, a to bez dátových obmedzení.
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POKLADNIČNÝ REŽIM (POS)

Verzia X6.2 prináša niekoľko vylepšení modulu 
POS, dotykové zadávanie. Úpravou v module je 
možnosť nechať si zobraziť klávesnicu. 

V „Správa – Predvoľbách – Globálnych – Sklad – POS, 
dotykové zadávanie“ je možné teraz nastaviť „Za-
čleňovanie opakovaných zadávaných rovnakých 
položiek“. V praxi to znamená, že pokiaľ bude 
užívateľ zadávať rovnaké položky do jedného do-

kladu, potom sa budú všetky začleňovať do jed-
nej.

Pre ešte lepšiu prehľadnosť bolo doplnené zobra-
zenie statusu dokladu v prípade, že nie je k výdaj-
ke / predajcovi vytvorený nadväzný doklad, čo je 
možné využiť pri kontrole už vytvorených dokla-
dov.

Dotykové zadávanie dokladov je teraz plno pod-
porované i pre obrazovky s rozlíšením 1024.

V POS – dotykovom zadávaní ďalej plánujeme 
možnosť používať zrýchlené pokladničné zadáva-
nie, kde je cieľom znížiť počet dialógov a klikania, 
čím sa predaj zrýchli. Taktiež pracujeme na mož-
nosti používania snímačov čiarových kódov cez 
COM port.
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MODERNIZÁCIA VZHĽADU ČÍSELNÍKOV

Pre ešte väčšiu prehľadnosť a komfortnejšiu prá-
cu boli textové vzory a číselníky modernizované           
a prevedené do unigidových tabuliek. Tým pádom 
obsahujú užitočné prvky a funkcie ako jednoduché 
a rýchle vyhľadávania, možnosť editovať pohľady, 

štrukturálne zobrazenie a takisto využívať užíva-
teľské filtre, podfarbenie vybraných údajov, rade-
nie podľa akéhokoľvek stĺpca. Medzi ďalšie funkcie 
unigridu patrí napr. kopírovanie do schránky, tlač 
pomocou rýchlej tlačovej zostavy alebo export do 
Excelu a ďalších formátov.

V unigridoch je možné využiť aj tzv. smart filtre
nad jednotlivými stĺpcami pre ešte väčšiu efektív-
nosť práce. 
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PRIJATÉ OBJEDNÁVKY

Nová verzia programu PREMIER prináša pre užíva-
teľov úplne nový systém potvrdenia / rezervovania 
objednávok. Tento systém ponúka nielen hromadné 
potvrdenie objednávky a s tým aj automatické re-
zervovanie položiek v sklade, ale taktiež umožňuje 
potvrdiť u každej položky objednávky až 5 rôznych 
termínov dodania. Rôzne termíny dodanie je možné 

teraz po novom sledovať pri realizácii objednávok. 
Množstvo a ich termíny dodania sa u položiek objed-
návky potvrdzujú pomocou nového tlačidla „Potvr-
denie termínov“. Stlačením tohto tlačidla sa užíva-
teľovi zobrazí nový dialóg „Rezervácia objednávky“, 
v ktorom je možné u každej položky prijatej objed-
návky plniť až 5 rôznych termínov dodania. Celkový 
počet objednaného tovaru je farebný rozlíšený, pri-
čom farby znamenajú možný stav realizácie.

Pomocou tlačidla „Doplniť termín podľa stavu 
skladu“ sa u všetkých položiek súčasne doplní ma-
ximum možného objednaného množstva s ohľa-
dom na stav skladu. Jednotlivo je možné takto ob-
jednávku potvrdiť u položky pomocou „>”. Voľba 
„Zobraziť sumár položiek ostatných rezervácií“ 
zobrazí v zozname stĺpec s informáciami ohľadom 
ostatných rezervácií, kde sa koná o interaktívny 
údaj a je možné zobraziť rezerváciu detailne.

Program potom takúto položku 
objednávky rozdelí na odpo-
vedajúci počet riadkov podľa 
zadaných termínov. Pokiaľ uží-
vateľ zadá dva a viac rovnakých 
termínov dodania u jednej po-
ložky, zadané množstvo u polo-
žiek sa automaticky zráta.

Informácia ohľadom termínu 
dodania sa prenesie do údaju 
položky „Individuálny termín 
dodania tejto položky“. Nový 
systém potvrdenia objednávok 
je možné tiež využiť pri EDI 
komunikácii, a to konkrétne              
v správe ORDRSP čiže potvrde-
nie objednávky.
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HOMEBANKING

Modernizáciou prešla tiež nadstavba Homeban-
king, a to konkrétne pri preplatenej platbe. Do-
teraz sa takáto úhradu automaticky priradila                
k faktúre a program užívateľa nijako neupozornil 
na to, že prišlo k preplateniu faktúry. Po novom sa 
preplatená položka nespáruje k faktúre automa-
ticky, ale zostane v neidentifikovaných položkách
a je nutné takúto úhradu priradiť k faktúre ručne. 
Po novom sa pri návrhu platieb zohľadňuje tiež 
špecifický symbol. Špecifický symbol je nutné mať
zadaný na faktúre a súčasne na platbe.

OSTATNÉ NOVINKY PODĽA MODULOV

Obecné

Exporty
Modernizáciou prešiel hromadný export dokumen-
tov. Po novom pri hromadnom exporte (pdf, doc, ...) 
faktúr (a ďalších dokumentov) pribudol výber ako 
má byť dokument vyexportovaný. K dispozícii sú 
dve varianty exportu:

• Všetko do jedného súboru – vyexportuje sa 
jeden viacstránkový dokument.

• Každý doklad do samostatného súboru – 
  vyexportujú sa jednotlivé dokumenty.
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Dodávatelia

Modul CRM
V module CRM (evidencia pošty) je možné využiť 
pole „dokument“ pre priradenie externého doku-
mentu k záznamu (hyperlink alebo cesta k zložke). 

Pole „dokument“ je možné aktivovať v Predvoľbách 
– Globálnych. Novinkou u tejto funkcie je, že pokiaľ 
takto pridáte dokument k typu záznamu „Prijatá 
faktúra“, potom sa tento odkaz na dokument pri 
tvorbe prijatej faktúry na základe prijatej pošty / 
CRM prenesie automaticky aj do prijatej faktúry.
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Evidencia majetku

Evidencia pôdy
Novinkou na kartách majetku (pozemku) je záložka 
„Evidencia pôdy“, kde je možné definovať pôdne
bloky. Táto záložka je prístupná na kartách pozem-
ku (resp. na kartách dlhodobého majetku, ktorý má 
v nastavení odpisovej skupiny nastavené „neodpi-
sovaný“). Záložka je určená pre užívateľov vlastní-
kov pôdy, ktorí na pôdu dostávajú dotácie a dávajú 
ich do prenájmu. Každý takýto majetok (pôda) má 
číslo parcely, číslo katastra a je rozdelená na tzv. 
pôdne bloky. Pôdne bloky sú vedené v číselníku – 
u každého pôdneho bloku je uvedené, komu sa 
prenajímajú, aká je celková výmera pôdy (a aká je 
výmera pôdy na dotácie a bez dotácií), cena za hek-
tár, nájomné a doba vypršania nájmu. Užívateľom je 
tu tiež k dispozícii aj „Prehľad pôdnych blokov“.
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Mzdy

Evidencia detí
Najvýraznejšou novinkou v mzdách je nový spôsob 
evidencie detí, ktorý umožňuje evidovať tiež his-
tóriu zmien.
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Modernizácia tlačových zostáv
Modernizáciou prešla tiež tlačová zostavy prílohy   
k mzdovému listu, kde sú teraz prehľadné údaje tý-
kajúce sa detí.

Ďalej bola rozšírená ponuka zostáv u jedného za-
mestnanca:
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Aditívny výkaz
Užívateľ má možnosť na základe ručného zá-
sahu vystaviť a exportovať aditívny výkaz do 
zdravotnej poisťovne.
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V personalistike v zozname zostáv 
bola pridaná zostava „Harmono-
gramy“, kde je zoznam všetkých za-
mestnancov, ktorí majú cez mzdo-
vý výmer nastavený harmonogram 
smien.
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Sklad

Sady
V skladových kartách sady pribudla možnosť presú-
vania poradia komponentov sady.

Tlač / Export cenníkov / štítkov
Pre zjednodušenie práce pribudla u tlače / exporte 
cenníkov alebo štítkov možnosť ukladania nasta-

venia filtrov a iných predvolieb. Uložené nastave-
nia je možné potom načítať z pamäti, takže nie je 
nutné pri opakovanej požiadavky nastavovať všet-
ko odznova. Takisto je možné využiť nové identifi-
kačné štítky pre výber skupiny skladových kariet.

Prevodná príjemka
Pri tvorbe prevodnej príjemky na základe výdajky, 
je možné teraz načítať pre kontrolu údaje z off-
-line čítačky čiarových kódov (pri fyzickom príjme 
tovaru na sklad). Rozdiely medzi údajmi z výdajky 
a z čítačky budú následne zobrazené v zozname 
možností ručnej korekcie.
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GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

Čo je to GDPR?
GDPR (General Data Protection Regulation – Obec-
né nariadenie o ochrane osobných údajov) je nové 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 
2016/679 zo dňa 27. 04. 2016 o ochrane osobných 
údajov pre firmy, inštitúcie, ale aj jednotlivcov         
a on-line služby spracovávajúce dáta užívateľov. 
Cieľom GDPR je poskytnúť občanom na území EÚ 
ochranu osobných dát a kontrolu nad tým, čo sa         
s ich osobnými údajmi deje. Nariadenie výrazne 
zvyšuje práva fyzických osôb, tzv. subjektov úda-
jov.

Pre koho GDPR platí?
Nariadenie sa vzťahuje na každého kto pracuje              
s osobnými údajmi Európanov vrátane spoločnos-
tí a inštitúcií, ktoré pôsobia na európskom trhu. 
GDPR sa nevzťahuje na činnosti fyzických osôb 
v rámci čisto osobnej povahy alebo na príslušné or-
gány za účelom prevencie, vyšetrovania, odhaľo-
vania, či stíhania trestných činov alebo výkonov 
trestu.

Odkedy GDPR platí?
GDPR začína platiť od 25. 05. 2018 na celom území 
EÚ. 

Sankcie
Za nedodržanie nariadenia GDPR hrozí spracova-
teľom údajov vysoké pokuty. Tie majú byť účinné, 
primerané a odradzujúce. Pri hrubom porušení 
hrozí pokuta až do výšky 20 000 000 EUR alebo až 
do výšky 4 % z celkového celosvetového ročného 
obratu spoločnosti.

Čo je z pohľadu GDPR osobný údaj?
Obecne je možné povedať, že osobnými údajmi 
(ďalej len „OÚ“) sú myslené všetky informácie vzťa-
hujúce sa k identifikovanej, či identifikovateľnej
fyzickej osobe („subjekt údajov“). Prvky osobných 
údajov:

• Obecné – meno, vek, pohlavie, stav, dátum 
  narodenia, občianstvo, fotografia, IP adresa
  a atď.
• Organizačné – adresa bydliska a zamestnania, 

telefónne číslo, e-mailová adresa, identifikačné
údaje určené štátom a atď.

• Citlivé – špeciálna kategória, ktorá je teraz ešte 
viac sprísnená – zdravotný stav, politická 

  príslušnosť, genetické údaje, sexuálna 
  orientácia, vyznanie, biometrické údaje, 
  osobné údaje detí a atď.

Do GDPR nepatria anonymizované údaje a údaje  
o zomretých osobách.

Zjednodušene je možné povedať, že osobný údaj je 
všetko podľa čoho sa dá daná osoba identifikovať.

Kto je subjektom osobných údajov?
Každá fyzická osoba, (tzn. koncový užívateľ, zá-
kazník alebo zamestnanec), ktorého osobné údaje 
sú spracovávané.

Kto je správcom osobných údajov?
Je to každý subjekt (bez ohľadu na právnu formu), 
ktorý určuje účel a prostriedky spracovania, vyko-
náva a zodpovedá za spracovanie osobných úda-

jov. Správa môže spracovaním poveriť tretiu osobu 
(„spracovateľa“).

Kto je spracovateľom osobných údajov?
Podľa GDPR je to fyzická alebo právnická osoba, 
orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, 
ktorý spracováva osobné údaje ako správca.

Pojem spracovávania údajov
Pojmom spracovanie v zmysle GDPR je myslená 
operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi 
alebo súbormi osobných údajov vykonávaných po-
mocou, či bez pomoci automatizovaných postupov 
ako zhromažďovanie (zber dát), zaznamenávanie 
(zápis dát), usporiadanie (organizácia dát), štruk-
túrovanie (zápis dát podľa štandardov), uloženie 

Spracovanie osobných 
údajov detí je možné len 
so súhlasom zákonného 
zástupcu.
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(uchovávanie dát), prispôsobovanie alebo pozme-
nenie (úprava dát), vyhľadávanie (nájdenie dát), 
nahliadnutie (možnosť pozrieť sa na dáta), použi-
tie (aplikácie dát), sprístupnenie prenosom (preda-
nie dát elektronickou formou), šírenie (poskytnutie 
dát), zoradenie, či kombinovanie (triedenie dát), 
obmedzenie (práca len s určitými dátami), vymaza-
nie alebo zničenie (vymazanie osobných údajov).

Ako spracovávať osobné údaje v súlade s GDPR?
Aby boli osobné údaje spracované v súlade s GDPR 
musí byť splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

• Subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním 
osobných údajov.

• Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy.

• Spracovanie je nevyhnutné pre splnenie 
  právnej / zákonnej povinnosti.
• Spracovanie je nevyhnutné pre ochranu životne 

dôležitých záujmov subjektov údajov.
• Spracovanie je vo verejnom záujme alebo pri 

výkone verejnej moci.
• Spracovanie je v oprávnenom záujme správcu, 

či tretej strany.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Pokiaľ sú dáta spracovávané na základe súhlasu, 
musí byť správca schopný kedykoľvek doložiť, že 
mu subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním 
osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných 
údajov musí byť slobodný, konkrétny, informovaný,  
jednoznačný a ničím nepodmienený. Znenie súhla-
su so spracovaním  osobných údajov musí byť zro-
zumiteľné, jasné za použitie jednoduchého jazyka 
a nemalo by obsahovať neprimerané podmienky. 
Subjekt údajov môže svoj súhlas kedykoľvek odvo-
lať. Viac menej je potrebné si uvedomiť, že súhlas 
so spracovaním osobných údajov bol poskytnutý       
k určitým účelom a odvolanie súhlasu nemusí vždy 
predstavovať pre správcu povinnosť osobné údaje 
zlikvidovať.

Práva subjektov údajov
Subjekt údajov alebo fyzická osoba má v súvislosti 
s GDPR:

• Práva prístupu ku všetkým svojim údajom 
– subjektu údajov musí byť umožnené získať 
potvrdenie, či sú alebo či nie sú údaje 

  spracovávané, k akému účelu sú dáta 

  spracovávané, má právo vedieť o aké kategórie 
údajov sa jedná, komu budú sprístupnené 

  a plánovú dobu, po ktorú budú stále údaje 
uložené.

  Upozornenie: Právom na prístup nesmú byť dotknuté 
práva ostatných osôb napr. obchodné tajomstvo.

• Právo na opravu údajov – subjekt údajov môže 
kedykoľvek požiadať o opravu poskytnutých 
údajov. Správca dát musí dáta bez odkladu 
opraviť, či doplniť.

• Právo na obmedzenie spracovania – subjekt 
údajov má právo na obmedzenie spracovávania 
dát napríklad, keď je spracovávanie protiprávne 
alebo keď správca už osobné údaje nepotrebuje.

• Právo na prenesenie údajov – subjekt údajov 
má právo kedykoľvek získať údaje poskytnuté 
správcovi údajov a tieto odovzdať inému 

  správcovi.
• Právo vzniesť námietku – subjekt údajov má 

právo vzniesť námietku k spracovaniu osobných 
údajov a prinútiť tak správcu dane 

  k obmedzenému spracovaniu dát.
• Právo na vymazanie údajov (právo byť 
  zabudnutý) – subjekt údajov má za určitých 
  podmienok stanovených v nariadení právo 
  podať požiadavku na vymazanie údajov. 
  Správca dát má povinnosť tieto údaje bez 
  odkladu vymazať s ohľadom na zákonné 
  povinnosti evidencie.
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Povinnosti správcu dát (inštitúcií a firiem)
voči GDPR
Správca dát musí zaviesť vhodné technické a or-
ganizačné opatrenia, aby zaistil a bol schopný 
doložiť, že spracovanie je v súlade s nariadením. 
Zároveň dohliadne na to, aby spracovával len tie 
osobné údaje, ktorú sú pre daný účel nevyhnutne 
nutné.

Najvýznamnejšie technické opatrenia, ktoré bude 
nutné realizovať sú najmä tieto:

• Spracovávanie osobných dát len k oprávneným 
účelom a len po nevyhnutnú dobu.

• Logovanie udelených súhlasov so spracovávaním 
osobných údajov.

• Anonymizácia OÚ – anonymizované údaje sú 
také údaje, pomocou ktorých nie je možné 
identifikovať subjekt údajov.

• Pseudonymizácia OÚ – spracovávanie osobných 
údajov takým spôsobom, aby nemohli byť 

  priradené konkrétnej osobe bez použitia 
  ďalších informácií.
• Inteligentné vyhľadávanie a vymazávanie 
  vybraných osobných údajov (právo byť 
  zabudnutý).
• Nastavovanie prístupových oprávnení k OÚ.
• Obnova dostupnosti osobných údajov 
  a prístupu k nim včas v prípade fyzických, 
  či technických incidentov (riadenie zálohovania 

a plánov obnovy dát po havárii IS / IT).
• Pravidelné testovanie, posudzovanie 
  a hodnotenie minimalizácie spracovávaných OÚ.
• Zaistenie integrity, presnosti OÚ.
• Ohlasovanie porušenia zabezpečenia OÚ 
  („incident management“) – správca dát má po 

novom povinnosť oznámiť porušenie ochrany 
dát do 72 hodín príslušnému ÚOOÚ (Úrad pre 
ochranu osobných údajov) a takisto dotknutej 
fyzickej osobe.

• Prístup k OÚ a ich prenesenie (poskytnúť 
  subjektom právo na výpis, vymazanie a prenos).
 

Ako začať?
K naplneniu požiadaviek GDPR odporúčame pristu-
povať komplexne.

• Zistite, čo znamená GDPR pre vašu organizáciu, 
nechajte si urobiť od špecializovanej firmy tzv.
„rozdielový audit“, tzn. audit súčasného stavu 
vašich systémov vzhľadom k plneniu 

  požiadaviek GDPR.
• Odporúčame na základe tejto vstupnej 
  analýzy si nechať urobiť analýzu dopadov 
  na OÚ a spracovať si súbor opatrenia, ktoré 
  znižujú vaše riziká vzhľadom k spracovávaným 

OÚ.
• Vykonajte potrebné zmeny zabezpečenia dát 

vrátane úprav IT systémov-
• Postarajte sa o zabezpečenie dát proti úniku 
  a zaistite všetky potrebné záznamy.
• Zaistite súhlasy k spracovaniu osobných dát 
  od všetkých subjektov osobných údajov, ktorých 

informácie uchovávate a spracovávate 
  v informačnom systéme.

Niektoré požiadavky sú jednoduché a zvládnete ich 
samy. Tie zložitejšie budú vyžadovať aj externú po-
moc od skúsenej firmy z oblasti GDPR. AK sa bude
jednať o významné zmeny, napr. zmena obchod-
ným, účtovných a personálnych procesov. Bude to 
znamenať nielen zmenu smerníc a postupov, ale 
aj zásah do Vami používaných a prevádzkovaných 
informačných systémov (ERP, CRM a atď.).

Odporúčame začať 
s implementáciou GDPR, 
čo najskôr!
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OCHRANA OSOBNÝCH A CITLIVÝCH DÁT 
V PREMIER SYSTEM

Je zložité popísať všetky súvislosti a rozsah jed-
notlivých požiadaviek nariadenia GDPR súvisiacich      
s informačným systémom.

PREMIER system X6.2 v sebe už teraz integruje 
funkcionality, ktoré sú nástrojom základných po-
žiadaviek pre GDPR. Na ďalších vylepšeniach stále 
pracujeme a budú k dispozícii k stiahnutiu v na-
sledujúcom období, kedy budú známe aj jasnejšie 
výklady nariadenia GDPR.

Existujúce funkcie:

• Nástroje umožňujúce chrániť akúkoľvek 
  položku dát v PREMIER system – Prepracované 

prístupové dáta.
• Logovanie spracovania dát vrátane ich 
  načítania / zobrazenia – Prehľad zmien nielen 

na obchodných partnerov.

Budúce funkcie:

• Nástroje pre výpis, export a vymazanie dát 
  vrátane evidencie žiadosti o tieto úlohy – 
  Hromadné vymazanie, pseudonymizácia.
• Správa osobných údajov, vkladanie a následné 

spracovanie – vytvorenie agendy GDPR. 
• Komplexná správa súhlasov so spracovaním 

osobných a citlivých údajov.
• Systém pre zber a ukladanie informácií.

PREMIER system bude vedieť splniť 
požiadavky subjektov údajov:

• Žiadosť o poskytnutie všetkých osobných dát, 
ktoré o subjekte údajov spracovávate.

• Odpovedať na otázku aké osobné dáta spraco-
vávate o subjekte údajov, k akým účelom a po 
akú dlhú dobu?

• Splnenie žiadosti o vymazanie údajov z nášho 
systému.

• Vyslovenie nesúhlasu s používaním osobných 
údajov k marketingovým účelom.

GDPR V PROGRAME PREMIER SYSTEM X6.2

  Platnosť nariadenia je od 25. 05. 2018, ale už 
teraz aktívne pracujeme na doplnení nástrojov 
pre riadenie ochrany osobných údajov k už 
existujúcim funkciám. Snažíme sa zapracovať 
funkčné nástroje tak, aby sme vám čo najviac 
ušetrili čas s dodržiavaním pravidiel GDPR 

  a zvýšili bezpečnosť vašich dát.

V priebehu nasledujúceho obdobia (december, ja-
nuár, február) ponúkame majiteľom „UPGRADE 
2018, resp. verzie X6.2, aktualizáciu programu, 
kde budú k dispozícii niektoré nástroje pre ochra-
nu osobných údajov.

O ďalších novinkách v oblasti ochrany osobných 
údajov v našim programoch vás bude čoskoro in-
formovať.

Program PREMIER system ponúka riadenie postu-
pov, analytické a spracujúce funkcie, avšak je na 
strane každej spoločnosti, aby si sama, či za pomo-
ci odborníkov  na GDPR, stanovila optimálne svoje 
vlastné procesy monitoringu, zvyšovanie bezpeč-
nosti osobných údajov a navrhla účinné opatrenie. 
PREMIER system už len pomôže v ich aplikácii.
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PREMIER OUTSOURCING

Službu PREMIER Outsourcing prevádzkuje naša 
spoločnosť už viac ako 11 rokov a už bolo o nej po-
vedané veľa. Je to silno dynamicky sa rozvíjajúca 
služba. Za posledných niekoľko rokov sa potreby 
rôznych spoločností natoľko mení, že je potreba 
pracovať nielen z prostredia materskej firmy, či
prevádzky, ale tiež z externého prostredia home 
office, či na cestách.
V súčasnej dobe využíva služby našich serverov 
viac ako 268 spoločností, čo predstavuje takmer 
1700 užívateľov. Len za posledný rok sme zazna-
menali ročný nárast o 55 spoločností, ktoré sa roz-
hodli umiestniť svoj program PREMIER system na 
naše firemné servery a zveriť všetok servis s tým
spojený do našich rúk. Spektrum oblastí klientov 
je veľmi široké, kde najväčší podiel tvoria účtovné 
firmy, následne obchodné spoločnosti (prepojenie
pobočiek a externých skladov) a výnimkou nie sú 
ani výrobné firmy.

GDPR a vyššia bezpečnosť dát – 
PREMIER Outsouring

Nielen v súvislosti s novou legislatívou o ochrane 
osobných údajov GDPR sa ponúka táto služba ako 
výkonný nástroj ako zvýšiť bezpečnosť a ochranu 
vašich dát proti zneužitiu neoprávnenými osoba-
mi. Voľbou služby PREMIER system Outsourcing 
využívate všetky technologické nástroje terminálo-
vého režimu, ktorý ponúka vysokú mieru bezpeč-
nosti dát.

Ako sú dáta zabezpečené?
Naša spoločnosť investuje nemalé finančné nákla-
dy na udržiavanie výkonu a bezpečnosti našich ser-
verov, aby spĺňali najprísnejšie kritéria pre bezpeč-
nosť našich klientov.

• Servery sú chránené špičkovým HW Firewallom, 
ktorý rozpozná aj podozrivé operácie na 

  miestnej sieti.
• Užívatelia s tzv. terminálovým pripojením majú 

oprávnenie k prístupu iba do svojich dát.
• Možnosť nastavenia aj vlastného oprávnenia pre 

svojich klientov alebo napr. brigádnikov, ktorí 
nemusia mať práva do všetkých adresárov na 
servery.

• Pri SQL verzii sú dáta umiestnené úplne mimo 
server.

• Výrazne vyššie zabezpečené šifrované spojenie 
so serverom.

• Dáta nie sú na lokálnom servery, kde je 
  nebezpečenstvo odcudzenia.
• Automatické zálohovanie a aktualizácie 
  programu.
• Na servoch PO (PREMIER Outsourcing) je oveľa 

výkonnejší hardware.
• Možnosť používať k pripojeniu k serveru SSL VPN 

(aplikácie na klientskom PC, ktoré vytvorí 
  zašifrované spojenie medzi PC a našim serverom).

Ďalšie dôvody pre zriadenie PREMIER Outsourcingu

• On-line prepojenie vzdialených pobočiek – 
  vytvorenie jednotného on-line systému pre 
  vzdialené pobočky. Výkonný server, ktorý je 

  napojený na vysoko výkonné odosielanie 
  zabezpečí 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 

internej siete, čo v prípade viac PC staníc v sieti 
vyžaduje veľké finančné prostriedky na

  zriadenie, správu a údržbu. Voľba outsourcingu 
mu poskytuje lacné a bezstarostné posilenie 
prevádzky informačného systému, často bez 
nutnosti nákupu nového hardware.

ZVÝŠTE BEZPEČNOSŤ VAŠICH DÁT!
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• Účtovné firmy – napojenie svojich klientov
–  tento systém umožní účtovnej firme napojiť
na centrálne dáta svojich klientov, ktorí 

  spravidla zaobstarávajú prvotné doklady 
  (faktúry, pokladničné doklady, dodacie listy). 

Klient prostredníctvom obmedzenej licencie 
  k programu zaobstaráva účtovnej firme on-line

doklady do systému, do ktorého má samozrejme 
  prístup tiež 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 a obchodným 
zástupcom zaobstarať a nazerať z „terénnu“ 

  do systému na aktuálny stav svojej firmy
  odkiaľkoľvek, či už z územia SR alebo mimo nej.
• Náš zákazník nenesie sám riziko, ale zdieľa ho 

s našou spoločnosťou, pretože poskytujeme 
outsourcing aj ďalším zákazníkom, mám väčšiu 
a širšiu základňu zdrojov pre outsourcing (napr. 
IT technikov).

• Možnosť pripojenia prostredníctvom mobilných 
zariadení (iPad, iPhone, Android, ...) alebo 

  z iných OS ako je MS Windows.

Outsourcing rozhodne nie je módnou záležitosťou.      
V našich pomeroch sa zákazník k outsourcingu stavia 
veľmi opatrne, pretože po rokoch, kedy sme všetko 
museli vedieť a robiť si vlastnými silami sa veľmi ťažko 
rozhodujeme posunúť svoje kompetencie inej firme   
a byť na nej v tejto oblasti viac, či menej závislý. Avšak 
je to celosvetový trend a požadovaná kvalita práce, 
potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na 
predmet podnikania si to vyžiada.
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PREMIER SYSTEM ENTERPRISE

Ubehlo už veľa rokov, kedy sme po náročnom 
vývoji a testovaní inštalovali u prvého zákazníka 
PREMIER system ENTERPRISE v technológii SQL 
SERVER. Za toto obdobie si našla cestu k už viac 
ako 150 spoločnostiam. Predovšetkým pre väčšie 
firmy s väčším počtom užívateľov a objemom dát,
má svoje nezastupiteľné miesto, či už z hľadiska 
stability, neobmedzenosti dát a vyššej rýchlosti. Je 
to tiež alternatíva pre existujúcu spoločnosť, kto-
rá v štandardnej verzii neplanila maximálny limit 
veľkosti databáz.

Bezpečnosť pri SQL dátach a GDPR

Ďalšou možnosťou ako zvýšiť bezpečnosť vašich 
dát, nielen proti úniku osobných údajov, je bez-
pochyby prechod na technologicky vyspelejšiu 
verziu PREMIER system Enterprise, ktorá využíva 
technológiu SQL databáze. PREMIER system En-
terprise predstavuje technologickú vyspelosť na-
šich produktov. Aj v prípade tejto verzie však hrá 
vysokú rolu bezpečnosť. Oproti štandardnej verzii 
PREMIER je úroveň bezpečnosti na neporovnateľ-
ne vyššej úrovni.

Dôvody pre prechod 
na PREMIER system ENTERPRISE:

• Bezpečnosť – vysoká miera zabezpečenia dát, 
ktorá už nemusí byť zdielaná po sieti. 

  K adresáru s SQL dátami už nemá prístup žiadny 
užívateľ, len administrátor SQL servera. Je tak 
zabezpečené uloženie dát proti kopírovaniu 
a zneužitiu. SQL databáza má omnoho vyššiu 
stabilitu pri náhlom výpadku servera.

• Stabilita – vyššia stabilita programu aj pri 
veľkom objeme dát a veľkom počte užívateľov 
v sieti. Nie je už potreba vykonávať údržbu ako 
napr. „Lekár databáze“, reindexácia dát 

  a ďalšie, pretože toto sa už deje priamo na SQL 
servery. Nebolo zaznamenané jediné narušenie 
dát.

• Rýchlosť – podstatné zrýchlenie spracovania 
všetkých výkazov a náročných operácií 

  (kontrolný prepočet, inventúra, analýzy, štatis-
tiky), omnoho menšia záťaž pre miestnu sieť. 
Výkonnejší databázový stroj, spracovanie SQL 
dotazov a priama komunikácia v T-SQL. 

  Výpočtová operácia sa už nevykonáva na PC 
stanici užívateľa, ale priamo na SQL servery.

• Žiadne obmedzenie kapacity dát – veľkosť 
  databáze môže obsahovať až 16TB, čím 
  prakticky nikdy nepríde k budúcemu 
  obmedzeniu a nutnosti odpájať dáta. 
  Limit nie je ani v počte užívateľov.

• Prepojenie na ďalší SW tretích strán 
  – MS SQL je variabilná databáza a je možné 
  tak používať aj ďalšie aplikácie, ktoré sa budú 
  čerpať z databáze IS PREMIER, či naopak. 
  Prepojenie na eshop alebo rôzne externé 
  databázové aplikácie je možné pomocou 
  našich programátorov vytvárať automatické 

prevodové, či importné aplikácie.
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DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM 

V polovici roku 2016 sme uviedli na trh nový mo-
dul “Dochádzka” integrovaný priamo do modulu 
miezd, ktorý si postupným vývojom v praxi našiel 
cestu k viac ako 50-tim spoločnostiam, čo je pre nás 
mimoriadny úspech a toto číslo dynamicky stúpa.  
V spojení s profesionálnym modulom “Mzdy a per-
sonalistika” zaujali naše systémy silnú pozíciu vedľa 
špecializovaných výrobcov softwaru pre mzdovú 
problematiku.

Taktiež tomuto modulu sme sa venovali v novej 
verzii X6.2 a ponúkame vám niekoľko noviniek. 
Pripravili sme i niektoré praktické otázky a od-
povede, ktoré vám môžu lepšie priblížiť niektoré 
vlastnosti a funkcie modulu “Dochádzka”.

NOVINKY V DOCHÁDZKE

Všeobecné
• Možnosť započítať cezčas až po odpracovaní 

definovaných minút.

Prevod do miezd
• Sledovanie cezčasov a náhradného voľna 

(ZM58x).

Štatistiky/Prehľady
• Doplnený prehľad prerušení podľa obdobia.
• Doplnený rozpis spracovanej dochádzky.

Mesačný prehľad
• Doplnené “Doplňujúce údaje” a Denný 

prehľad”.

• Doplnená úprava dát z dochádzkového 
  terminálu.
• Doplnené stĺpce terminál príchod, odchod.

OTÁZKY Z PRAXE

Stačí na dve firmy jeden dochádzkový terminál?
• Áno, jeden dochádzkový terminál na viac 
  účtovných jednotiek alebo viac dochádzkových 

terminálov pre jednu účtovnú jednotku.
• Je dokonca možné, aby i niekoľko firiem
  spravovaných v rámci jednej inštalácie 
  IS PREMIER (účtovné jednotky) fungovalo 
  s jedným dochádzkovým terminálom.

Terminál by sme chceli na otlačky prstov (prípadne 
kombináciu otlačok + karta, čip)?
• Áno, možné sú všetky kombinácie. 

Montáž terminálu - kto montuje?
• Klienti si terminály na stenu montujú sami, 
  je to jednoduché (teda pre aspoň trochu 
  zručného človíčka), snažíme sa firmám šetriť

peniaze a nám čas.
• Inštaláciu a prepojenie s IS PREMIER robíme my 

prostredníctvom vzdialeného pripojenia.
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Umiestnenie terminálu - v akom dosahu z hľadis-
ka siete vo firme?
• Do 100 metrov, ide o klasické sieťové 
  zariadenie.
• Pre dlhšiu vzdialenosť je nutné do LAN dať 
  aktívny prvok, ktorým predĺžite signál, ale 
  všetky IT firmy toto ovládajú (teda mali by).
• Dochádzkové terminály môžu byť umiestnené 

aj v inej lokalite, prevádzke - prepojenie 
  funguje cez internet.

Dajú sa robiť úpravy dochádzky v rámci dochád-
zkového systému?
• Áno, požadované úpravy môže robiť poverená 

osoba.

Vie terminál otvárať dvere prostredníctvom elek-
trického zámku?
• Vie, každý terminál ma v sebe zabudované relé, 

ktoré toto umožňuje.
• Je možnosť nainštalovať:
  - Vstupný terminál (bez displeja), otvára dvere 

pri vstupe
  - Výstupný terminál (s displejom), otvára dvere 

pri odchode
  - Nie je nutné mať na dverách kľučku, každý 

kto chce vojsť alebo odísť, musí mať čip, kartu 
alebo použiť otlačok prstu.

  - Je možnosť taktiež namontovať turnikety.

Je možné spracovávať dochádzku zamestnancov 
podľa nastavených stredísk?
• Áno, je to možné.
• Zarovnávať čas podľa stredísk.
• Dokonca existuje možnosť spracovávať 
  dochádzku podľa nastavených skupín priamo 
  v dochádzke.

Je možné dochádzkový systém IS PREMIER prepo-
jiť s nejakým prístupovým systémom?
• Áno je, ide taktiež o systém zn. ID-KARTA.
  
  Prístupový systém primárne slúži k riadeniu vstupu 

oprávnených osôb do objektu či miestností, 
  k zabezpečeniu majetku, osôb a ochrane informácií. 

Globálne systém nahradzuje klasické kľúče 
  a mechanické prvky za elektronické identifikátory

(kľúčenky, čipové karty) vrátane správy 
  v programovom rozhraní. Najmodernejším 
  spôsobom identifikácie je možnosť využitia
  biometrie.

Je možné dochádzkový systém IS PREMIER prepo-
jiť so stravovacím systémom?
• Áno je, ide taktiež o systém zn. ID-KARTA.
  
  Stravovací systém slúži k evidencii objednávok 
  jedál cez webové prostredie a výdaji jedál 
  prostredníctvom výdajových terminálov. Modul 
  Stravovanie umožňuje stravníkom objednávanie 
  jedla do uzávierky objednávok, ktorú ide nastaviť. 

Do uzávierky objednávok je možné objednávky 
  ľubovolne meniť alebo stornovať. Po uzávierke 
  objednávok už sa nedá realizovať štandardná 
  objednávka, ani objednávky rušiť. Je ale možné 

objednávku vložiť do burzy. Objednávka vložená 
  do burzy je k dispozícii ostatným stravníkom, ktorí 
  si nestihli jedlo objednať do uzávierky objednávok.


