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S čím prichádza 
          nová verzia X7.1?

• Legislatíva – aktuálne Mzdy!

• Plne elektronická registrácia 

• Centrálna účtovná jednotka

• Shoptet 
 eshop        

PREMIER AIR X
v 1. kvartáli roku 2021

PRIPRAVUJEME:
• Hromadné zmeny v dátach.
• Nové prehľady v sklade vrátane zaradenia do         

E-agenta - Oneskorené dodávky odberateľom            
 a Oneskorené dodávky od dodávateľov.
• Nový prehľad v Controllingu, prehľad o nových 

partneroch.
• Modernizácia exportov dokladov - voliteľné popis-

ky v e-mailoch, lepšia správa hromadných exportov.
• Modernizácia príkazov na úhradu - unigrid 
 v položkách, v dokladových radoch príkazov 
 možno zaškrtnúť voľbu „Príkazy na inkaso“.

• DEPOTO
    mobilný skladník

ÚPLNE NOVÉ MOŽNOSTI INTEGRÁCIE API:
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Vážení užívatelia,

blíži sa záver roku 2020, ktorý nám všetkým pri-

chystal mnoho ťažkých chvíľ, v ktorých sme sa ocitli 

všetci spoločne. Pandémiu vírusu Covid a s ním 

súvisiace bezprecedentné opatrenia silno zasiahli do 

našich osobných a pracovných životov, všetci sme 

boli donútení sa im prispôsobiť.

Naša spoločnosť PREMIER system SK, s.r.o., už 

dlhodobe funguje prevážne systémom homeoffice,

preto sme sa ľahko prispôsobili novým obmedzeniam          

a boli schopní vám ihneď poskytovať služby v rov-

nakej kvalite v súlade s princípmi ochrany zdravia 

vášho i našich zamestnancov. Pevne veríme, že všetci 

náročnú situáciu zvládneme predovšetkým v zdraví,       

a už skoro sa naše životy vrátia k normálu.

I v tejto neľahkej dobe pre vás naši vývojári pripra-

vili novú verziu programu PREMIER, ktorá tento rok 

vychádza pod označením X7.1. Môžete sa tešiť na 

veľa noviniek naprieč všetkými modulmi, s ktorými 

vás zoznámime ďalej, v tomto už 26. vydaní nášho 

Journalu.

 

Je toho dosť, čo vám môžeme predstaviť a ponúknuť. 

Venovali sme maximálne úsilie tomu, aby sme uspo-

kojili väčšinu požiadaviek a námetov, ktoré nám 

odovzdávate. Sme si vedomí, že súčasné problémy 

len podporili trend maximálnej digitalizácie a online 

prostredia, ktoré sa v našom vývoji odráža aj rastú-

cou službou PREMIER Outsourcing.

Touto cestou si vás tak dovoľujeme upozorniť na 

akciu „UPGRADE 2021“, vďaka ktorej získate všetky 

dôležité aktualizácie a podporu pre rok 2021.

Pravidelnou aktualizáciou získate taktiež nárok na 

vernostné zľavy, ktoré môžu dosiahnuť až 42 %.

Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, aby sa vám celý 

rok 2021 v podnikaní darilo, a záverom by som vám 

rád poďakoval za vašu priazeň a prejavenú dôveru    

v náš systém.

Boleslav Buzek

riaditeľ spoločnosti

Úvodom
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https://manual.premier.cz:8443/display/PS/PREMIER+Outsourcing?preview=/3736352/57933848/Outsourcing_PSN.pdf
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AKTUÁLNE

Mzdy v roku 2020 
a verzia X7.1

Každé číslo má svoje hlavné témy a tento rok je 
to bezpochyby modul miezd, ktorý prešiel vďaka 
pandémii doslova legislatívnou smršťou. Legislatívne 
zmeny pod názvami Antivirus (A, B) ... dokonale pre-
verili našu odbornosť a akcieschopnosť pri realizácii 
úprav. Tejto výzvy sme sa zhostili so cťou, a na roz-
diel od mnohej konkurencie, sme našim zákazníkom 

ponúkli aktualizácie miezd kvalitne a najmä včas. 
Určite je pre vás potešujúce, že váš systém PREMIER 
je vďaka našej profesionalite a flexibilite neustále ak-
tuálny, čo bezpochyby dodáva pokoj pre vašu prácu.

Aj pohľad na platné legislatívne zmeny, predza-
znamenáva absolútnu nevyhnutnosť verzie X7.1 
pre dostupnosť týchto zmien a aktuálnosť systému 
PREMIER v roku 2021.

Novinky ve verzii X7.1

Novú podporu účtovným firmám, holdingom prináša zásadné novinka, tzv. Centrálna jednotka, ktorá slúži pre
hromadné a jednotné získavanie dát naprieč vybraným účtovnými jednotkami. Zmodernizovali sme rad prehľadov 
do nových okien, tzv. Gridu (zápočty, importy, záložky partnerov, sortimenty ad.). Je už pripravené aj online 
načítanie bankových výpisov z FIO banky, ktoré sa teraz testuje a bude dostupný na začiatku roku 2021.

Modul API 
a ďalšie integrácie

Hitom tohtoročnej sezóny je modul API, ktorý sme 
zmodernizovali o nové funkcie a ktorý klientom pri-
niesol nové možnosti online prepojenia s externými 
systémami. 

Vďaka tomuto modulu vám môžeme ponúknuť nové 
integrácie pre systémy, ako napr.:

Shoptet – on-line komunikácia API
DEPOTO – mobilný skladník pre android zariadenia –
komplexné riešenie

Už teraz pripravujeme integráciu pre CRM systém 
Raynet a Eway a ďalšie eshopy.

Registrácia 
verzie X7.1

Zásadnou novinkou je registrácia vášho programu 
PREMIER, ktorá tento rok prebehne úplne elektronic-
ky. Registračný kód zadáte jednoduchým stla-
čením tlačidla Načítať kód z licenčného servera. 
Prosím, venujte zvýšenú pozornosť tejto kapitole, pre 
hladký priebeh zaregistrovanie vášho systému.

FIO API – online komunikácia 
s bankovníctvom FIO banky vo verzii X7.1 
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UPGRADE 2021

Čo ponúka
balíček podpory  
„Upgrade 2021“?

Používatelia získavajú prístup k stiahnutiu novej 
verzie PREMIER system X7.1, ktorá ponúka technické       
a legislatívne zmeny pre rok 2021. 
Akcia „UPGRADE 2021“ ponúka možnosť stiahnuť 
si novú verziu, ktorá zahŕňa technické a legislatívne 
zmeny platné k príslušnému obdobiu.

Klient obstaraním upgrade získava:

• nárok na aktualizáciu tejto verzie po dobu jednoho 
roka s možnosťou sťahovať z internetu všetky aktu-
alizácie reagujúce na novinky v platnej legislatíve 

 a technologické a funkčné zdokonalenia programu,
• celoročnú hotline a email podporu,
• celoročnú on-line podporu (TeamViewer),
• nárok na zachovanie vernostnej zľavy (pre užíva-

teľov s maximálnou vernostnou zľavou),
• nárok na zvýšenie vernostnej zľavy k upgrade 
 v ďalšom roku.

Cenové podmienky 
„Upgrade 2021“

Každý aktualizačný poplatok je kalkulovaný vo výške 
22 % z celkovej predajnej ceny programu, vrátane 
ceny za rozšírenie ďalších licencií alebo modulov. 
V každom nasledovnom roku získava nadobúdateľ 
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, ne-
využitia ponuky upgrade, stráca nadobúdateľ nárok 
na všetky získané vernostné zľavy!

Vyššie uvedené ustanovenie sa netýka zmluvných 
partnerov, u ktorých je pravidelný upgrade stanovený 
priamo v licenčnej zmluve.

Platobné 
podmienky

Spoločne s novou verziou obdrží klienti zálohovú 
faktúru, zmluvní partneri dostanú finálnu faktúru so
splatnosťou 14 dní. Ihneď po zaplatení zálohovej fak-
túry bude všetkým klientom zaslaná finálna faktúra
– daňový doklad.
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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 X7.1

Inštalácia
verzie X7.1

Inštalácia novej verzie prebieha 
prostredníctvom novej ponuky 
„UPGRADE na verziu X7.1“. 
Ak sa vám táto ponuka nezob-
razuje, je nutné najskôr vykonať 
štandardnú aktualizáciu PREMIER 
update (nachádza sa v tom istom 
menu).
Po tejto aktualizácii už bude 
ponuka UPGRADE na verziu X7.1 
dostupná.

(Aktualizácia PREMIER update 
teraz prebieha úplne automaticky, 
jednoduchým kliknutím na funkciu 
Aktualizácia, bez nutnosti potvrd-
zovania ďalších krokov.)

Inštalácia 
z hlavného menu

Kliknite na ponuku „UPGRADE na verziu X7.1“ a potvrďte nasledujúcu ponuku „Aktualizácia“. 
Všetko už prebehne úplne automaticky. Ešte pred ponukou sa objaví upozornenie, že sa už 
jedná o novú verziu, teda bude potrebné nový registračný kód.

Ak máte sieťovú aplikáciu, inštaláciu možno vykonať z ktorejkoľvek stanice. Odporúča sa však 
priamo na serveri. Ukončite prácu v systéme.

Ak máte sieťovú aplikáciu, presvedčte sa v module „Interné oznámenie“, že nie je nikto aktívny 
v programe, teda nie je prihlásený a v programe nepracuje. Možno tiež zistiť v module Správca 
- Prihlásení užívatelia. Ak sú všetci užívatelia odhlásení, je možné pristúpiť k samotnej aktualizá-
cii. Vľavo hore v hornom menu „Štart“ sa zobrazí nová ponuka “UPGRADE na verziu X7.1”.
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INŠTALÁCIA verzie X7.1

Inštalácia pomocou 
inštalačného súboru 
z www.premier.cz

Ak spustíte inštaláciu „Setup.exe“ na počítači alebo 
serveri, kde bola inštalovaná predchádzajúca verzia 
programu (od verzie X3), inštalátor automaticky roz-
pozná, že na tomto počítači sa PREMIER nachádza, 
a ponúkne vám tak jednoduchšiu variantu inštalácie 
novej verzie.

Pri tomto výbere a potvrdení sa už spustí inštalácia 
novej verzie X7.1 a všetko sa automaticky aktualizuje. 
Ak sa počas roka menil server či počítač, na ktorom 
bola staršia verzia inštalovaná, inštaláciu je možné 

tiež spustiť prostredníctvom stiahnutého “Setup.exe”. 
Je len nutné zadať cestu, kam sa bude program 
inštalovať. Zadáme teda adresár, kde je PREMIER 
system aktuálne uložený.
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REGISTRÁCIA SYSTÉMU

Registrácia 
verzie X7.1

Po vykonaní upgrade na verziu X7.1 vás program 
vyzve na zadanie nového registračného kódu. Ten 
možno ľahko získať elektronicky jednoduchým 
načítaním z licenčného servera.

Po spustení dialógu „Registrácia systému PREMIER 
ver. X7.1„ budú automaticky vyplnené údaje 
o spoločnosti.

Kód sa automaticky vyplní pri stlačení tlačidla 
„Načítať z licenčného servera“, potom stačí už 
len „Potvrdiť“.

Podľa zadaných údajov bude vykonaná kontrola 
správnosti a následne vás program informuje o do-
končení registrácie.

Ak načítanie kódu nebude úspešné, použite 
registračný kód, ktorý je vytlačený na priloženej 
faktúre / zálohovom liste za upgrade.

Keď  sa jedná o prvú registráciu systému, prípadne 
ak nebudú vyplnené údaje o spoločnosti a kontakt-
nej osobe, prosím postupujte podľa podrobného 
návodu tu.

V prípade problémov s registráciou licencie sa 
obráťte na email: podpora@ipremier.sk 
alebo na tel.č.: +421 34 225 10 14

8

https://manual.ipremier.sk/pages/viewpage.action?pageId=40140828


Journal 26

NOVINKY VERZIE X7.1

Centrálna 
jednotka

Predovšetkým pre potreby účtovných a holdingových 
firiem sme v programe vytvorili nástroj pre hromad-
nú správu definovanej skupiny účtovných jednotiek
„nultú jednotku“. V zozname účtovných jednotiek 

možno ľahko vytvoriť neobmedzené množstvo „nul-
tých jednotiek“, ktoré umožňujú správu jednotiek, 
ako vo verzii SMART, tak v ENTERPRISE. Účtovné jed-
notky môžu byť ako v jednoduchom účtovníctve, tak 
v podvojnom účtovníctve. Nultú jednotku vytvoríte 
v zozname jednotiek klasickým spôsobom. V zozna-
me firiem je prehľadne v novom stĺpci vidieť, ktorá
jednotka je nultá, a ktoré jednotky spadajú pod akú 
nultú jednotku.

„Nultá jednotka“ umož-
ňuje ľahké hromadné 
založenie a správu vybra-
ných údajov a číselníkov 
pre skupinu zvolených 
firiem. Prvá záložka „nul-
tej jednotky“ slúži na vý-
ber účtovných jednotiek, 
ktoré do danej skupiny 
patria, a tiež k voľbe, 
ktoré údaje / číselníky 
budú zdieľať.

9
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NOVINKY VERZIE X7.1

Pre zvolenú skupinu účtovných jednotiek je možné vytvoriť/editovať spoločnú 
účtovnú osnovu alebo mzdové položky. Pri zakladaní/zmene/mazaní sa vždy 
program opýta na aktualizáciu v podriadených firmách.

V ďalšej záložke „nultej jednotky“ sú k dispozícii 
„Štatistiky“. Tie slúžia (napr. pre účtovné firmy) ako
podklady pre fakturáciu za vybranú skupinu účtov-
ných jednotiek, zvolené obdobie s ohľadom na ďalej 

definované parametre. Štatistiky sa spustia tlačidlom
„Podklady pre účtovné kancelárie“.
Doplnené budú špecifické práva a ďalšie predvoľby  
k nultej jednotke.

10
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NOVINKY VERZIE X7.1

Ďalšie novinky 
podľa modulov 

VŠEOBECNÉ

Záloha SQL do SMART verzie

Po novom je možné u SQL verzie programu 
ľahko vykonať zálohu dát, ktorú je možné 
následne preniesť do verzie SMART (kla-
sickej verzie). Funkciu je možné využiť len 
vtedy, ak sú dáta menšie ako 2 Gbyte.

HTML e-maily

Program teraz po novom umožňuje 
odosielanie e-mailov v HTML formáte. 
Podporované sú len statické stránky 
HTM alebo HTML.

Doba nečinnosti

V globálnych predvoľ-
bách je teraz možné 
nastaviť dobu nečin-
nosti, po ktorej bude 
užívateľ pracujúci 
v sieti automaticky 
odpojený.

11
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NOVINKY VERZIE X7.1

ÚČTOVNÍCTVO

FIO API Bankovníctvo

Po novom môžete nájsť v programe PREMIER prepo-
jenie na FIO API Bankovníctvo. Bezpečné automati-
zované získavanie dát z účtov. V tejto chvíli prebieha 
posledné testovanie služby a o jej dostupnosti vás 
budeme informovať na začiatku mesiaca január.

Čo je FIO API?
FIO API Bankovníctvo je označenie pre automatizova-
né komunikačné rozhranie, ktoré umožňuje získavať 
dáta z účtov vedených vo FIO banke, pričom môže 
byť použité nielen pre napojenie účtovných progra-
mov, ale aj pre automatické strojové spracovanie 
pohybov alebo výpisov z bankového systému 
(API = Application Programming interface).

Pre stiahnutie dát nie je potreba byť prihlásený do 
internetového bankovníctva, odpovede na žiadosť 
o dáta z bankového systému sa získavajú prostred-
níctvom definovaného rozhrania, ktoré je prístupné
prostredníctvom URL. Všetka komunikácia medzi 
bankou a cieľovou stanicou prebieha pomocou SSL 
protokolu s najmenej 128 bitovým šifrovaním.

Čo je k tomu potrebné?
Akákoľvek verzia programu PREMIER a nadstavba 
Homebanking. Viac informácií a návod na nastavenie 
nájdete v dokumente FIO API Bankovníctvo.

Nastavenie komunikácie FIO API v PREMIER
Nastavenie komunikácie sa vykonáva v „Účtovníctvo 
- Osnova / Dokladové rady - Dokladové rady“ daná 
banka - „Nastavenie prenosu“ - zadajte token.

Pri importe výpisov bude nasledovať dotaz na obdobie a súbor so stiahnutými transakciami sa 
ponúkne medzi súbormi s výpismi. Identická situácia je u príkazov na úhradu - po voľbe „Export“ 

príkazu sa vytvorený súbor automaticky ihneď odovzdá do banky.
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NOVINKY VERZIE X7.1

Osnova

Pri hromadnom založenie účtov v účtovej osnove je 
pre užívateľov k dispozícii možnosť zvoliť, či budú 
účty založené s analytikou 000 alebo 100.

Návrhár zápočtov

Verzia X7.1 prináša modernizáciu návrhára zápočtov, 
ktorý je teraz v unigride, zobrazuje viac údajov a je 
prehľadnejší. Úprava bola samozrejme aplikovaná aj 
do Daňovej evidencie.

Vazby k DPPO

V daňovej kancelárii je teraz mož-
né k vytvorenému priznaniu k dani       
z príjmu právnických osôb pripojiť 
pomocou funkcie „Väzby” akýkoľvek 
externý dokument, prílohu atď.

13
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NOVINKY VERZIE X7.1

SKLAD

Zložený EAN

Program PREMIER vie pracovať so zloženým čiaro-
vým kódom, ktorý obsahuje EAN tovaru (skladovej 
karty), šaržu a trvanlivosť. Podrobnejšie opísané tu.

Unigridové tabuľky

Pre uľahčenie hľadania, triedenia a radenia bola 
modernizovaná ponuka sortimentov, ktorá bola 
prevedená do unigridovej interaktívnej tabuľky. 

Ďalej sme do unigridu previedli prehľad vystavených 
objednávok k danej skladovej položke, ktorý možno 
interaktívne zobraziť priamo v zozname skladových 
kariet po zaškrtnutí voľby „Zobraziť rezerváciu, 
všetky sklady”.

Vyhodnotenie čiastkovej inventúry

Vďaka prepracovanému systému inventúr, možno inventúry vykonávať 
i po častiach (napr. po sortimentoch, či vo vybranej skupine skladových 
kariet). PREMIER čiastkovú inventúru vyhodnotí ku zvolenému dátumu. 
Po novom je k dispozícii pri tlači tiež zostava, ktorá zobrazí čiastkové 
vyhodnotenie.

Návrhár minimálneho množstva

Modernizovaný bol aj nástroj na určenie minimálneho množ-
stva na skladových kartách - návrhár minimálneho množstva. 
Návrhár teraz môže pracovať s viacerými skladmi vrátane 
určenia centrálneho skladu. Pri výbere sortimentov je možné 
zvoliť skupinu sortimentov, a to buď ručným spôsobom alebo 
pomocou stromovej štruktúry. Skladové karty, pre ktoré má 
program podľa parametrov navrhnúť množstvo, sa teraz dajú 
vyfiltrovať podľa štítkov.

14
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NOVINKY VERZIE X7.1

DAŇOVÁ EVIDENCIA

Homebanking

Pre homebanking v daňovej evidencii boli doplnené funkcie dodatočného vypárovania a hromadného 
vypárovania. Voľba hromadne dopárovať opakovane vyvolá funkciu pre dodatočné vypárovanie neiden-
tifikovateľných platieb za zvolené obdobie alebo podľa výberu, ktoré sú dočasne zaúčtované na účty na-
stavené v pomocníkovi pre homebanking. Funkcia dodatočného vypárovania umožňuje aktuálne zvolenú 
položku priradiť k faktúre. Tú možno dohľadať pomocou VS, čiastky alebo partnera.

15

Obraty a zostatky



Journal 26

MZDY, NOVINKY

Novinky 
vo mzdách 

Ako už bolo spomenuté v úvode Journalu, pokiaľ 
by sme mali hodnotiť rok 2020 v module miezd, 
potom je možné povedať, že tento rok bol rokom 
neustálych zásadných zmien.

V marci 2020 vyhlásila vláda SR núdzový stav, 
ktorý sa prejavil vo všetkých oblastiach ekono-
miky, čo sa pochopiteľne prenieslo aj do oblasti 
miezd. Od marca teda začal proces neustálych 
legislatívnych zmien, ktoré sme museli okamžite 
aplikovať do programu.

Pre účely programu Antivirus boli do miezd pridané 
dve nové mzdové položky, vďaka ktorým je možné 
rozčleniť prekážky v práci na strane zamestnávateľa 
tak, aby správne vstupovali do vyúčtovania programu 

Antivirus. Z PREMIERA je možné jednoducho získať 
podklady pre vyúčtovanie, PREMIER tiež upozorní na
situáciu, kedy za zamestnanca pravdepodobne nie je 
možné uplatniť refundáciu.

Ihneď po zverejnení SP 
nevyhnutných informácií 
sme všetky tieto novinky 
aplikovali do programu 
- viď tu.
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MZDY, NOVINKY

V priebehu prvého polroka prišlo tiež k dvom vý-
znamným zmenám vo výpočtu exekúcií. PREMIER 
teraz poskytuje v oblasti exekúcií veľmi prepracovaný 
systém spracovania, kedy umožn�uje evidovať u jed-
ného zamestnanca mnoho exekúcií rôznych typov, 
pričom je schopný tiež zohľadniť inú nepostihnuteľnú 
čiastku stanovenú exekútorom pre jednu konkrétnu 
exekúciu. 

Po spracovaní miezd je možné jednoducho získať 
všetky podklady pre kontrolu exekúcií, deponácií, 
vytlačiť všetky nutné potvrdenia pre zamestnanca aj 
orgány, ktoré zrážky nariadili. 

Pre väčšie pohodlie sme tiež pripravili nástroj pre 
kontrolu hlásení, ktoré sú za zamestnanca nutné 
odoslať inštitúciám.

U každého zamestnanca cez Mzdový 
list je možnosť vytlačiť výplatnú pásku 
za viacero mesiacov naraz. 

Pri zadaní a uložení Oznámenia na zdra-
votnú poisťovňu cez nastavenie zamest-
nanca sa automaticky ponúkne Hlásenie 
na ZP. Máte možnosť ihneď Oznámenie 
označiť a vyexportovať XML súbor bez 
potreby vstupu do Prehľadov miezd.
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ZAKAZKA_ADD - pridanie novej zákazky
ZAKAZKA_UPD - zápis doplňujúcich údajov zákazky 
INTERDOKL_ADD - obstaranie interných dokladov 
FA_ZOUT - zoznam vystavených zálohových faktúr 
FA_ZOUT_ADD - zápis vystavených zálohových faktúr
PLATBA_VF - úhrady VF hotovosťou alebo bankou

Nové príkazy 
2020

Ako sme už v úvode spomenuli, modul API zazna-
menal obrovský záujem u našich zákazníkov, ktorí 
potrebujú komfortne prepojiť program PREMIER sa 
špecializovanými systémami v najrôznejších odbo-
roch. Najčastejšie sú to eshopy, skladové systémy, 
systémy z odboru advokácie, CRM a mnoho ďalších.
V ďalšej kapitole sa môžete dočítať o novej integrácii 
pre eshopy spoločnosti Shoptet a ďalej novú integrá-
ciu na skladový systém DEPOTO.

Už teraz pracujeme na integrácii s CRM systémami 
Raynet a Eway, ktoré budú dostupné v priebehu 
budúceho roka, v ktorom plánujeme ďalšie prepoje-
nia, na ktoré sa môžete už teraz tešiť.

Ďalšie informácie nájdete ďalej v kapitole Integrácia.

Pre jednoduchšiu 
konfiguráciu modulu
API na mieru, sme 
pre vás pripravili 
nový objednávko-
vý formulár, kde si 
môžete zvoliť moduly 
programu PREMIER, 
pre ktoré chcete 
API využívať a počet 
účtovných jednotiek. 
Radi vám vytvoríme 
cenovú ponuku na 
mieru.

Tento formulár je do-
stupný od 14.12.2020, 
kedy boli spustené  
nové webové stránky 
www.premier.cz.

VYDEJKY_UPD - zápis doplňujúcich údajov výdajky 
OB_IN_UPD - úprava objednávky
PU_OPOL - zobrazenie otvorených položiek (podľa 
relačných väzieb)
VÄZBY - načítanie väzieb dokladu 
VAZBY_ADD - zápis väzieb dokladu

V tomto roku sme modul API rozšírili o ďalšie príkazy, ktoré sú v našej ponuke už teraz.

NOVÉ PRÍKAZY MODULU API

18
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Čo doplnok ďalej dokáže?
• Prepojiť Shoptet s informačným systémom 
 PREMIER.
• Sťahovať zákazníkov a objednávky z eshopu 
 do PREMIERA.
• Vydané faktúry sťahovať do PREMIERA (teraz sa 
 realizuje, dostupné v januári 2021).
• Aktualizuje ceny skladovej karty z PREMIERA 
 na e-shop.
• Všetko prebieha online a aktuálny stav eshopu sa 

pri spustení automaticky synchronizuje priamo do 
databáze PREMIER. Nie je teda nutné prenos dát 
ručne exportovať a importovať, ako u iných riešení 
alebo prostredníctvom dodatočných služieb 

 (FTP a pod.).

Základné vlastnosti doplnku PREMIER
• Prepája váš e-shop technológiou API a umožňuje 

prenosy dát medzi e-shopom a PREMIEROM.
• Umožňuje synchronizáciu a tým vám uľahčí 
 a zrýchli prácu.
• Bezpečné pripojenie, bez ďalších vstupujúcich 

služieb.

Čo k tomu potrebujete?
1. E-shop prevádzkovaný na Shoptet s nainštalova-

ným doplnkom PREMIER. 

SHOPTET

Vo verzii X7.1 sme pre vás vytvorili konektor 
pre automatickú on-line komunikáciu 
s eshopom Shoptet. Tento konektor si 
budete môcť stiahnuť z webu spoločnosti 
Shoptet, kde bude dostupný na začiatku 
mesiaca január.

Už teraz vám ho môžeme poskytnúť na 
účely testovania, ktoré prebieha.
Záujemcovia sa môžu dopytovať na adrese 
obchod@ipremier.sk.

Čo doplnok dokáže?
Doplnok umožňuje online spojenie s esho-
pom a vám ušetrí veľa práce a starostí s 
strážením nových objednávok na eshope, 
vystavovaním faktúr v systéme, vrátane 
výdajok.

2. Verziu PREMIER Enterprise (SQL). Ak nemáte túto 
verziu, pošlite nám dopyt na obchod@ipremier.sk, 
radi vám vytvoríme cenovú ponuku. Viac informá-
cií o verzii PREMIER Enterprise nájdete tu.

Ako doplnok aktivovať?
Pred stiahnutím doplnku sa presvedčte, či máte 
verziu PREMIER Enterprise (SQL databáza). Bez nej 
nebude možné synchronizáciu sprevádzkovať.
Po stiahnutí a aktivácii doplnku v Shoptet kontaktujte 
PREMIER (podpora@premier.cz) s požiadavkou na 
spárovanie komunikácie medzi účtovnou jednotkou 
PREMIERA a e-shopu na Shoptete. Do správy uveďte, 
pre overenie, URL adresu vášho e-shopu a ID e-sho-
pu, ktoré nájdete v administrácii:

 
V potvrdzujúcej správe obdržíte jedinečné ID, ktoré 
si sami doplníte spoločne s ID e-shopu do systému 
PREMIER, a môžete okamžite spustiť synchronizáciu  
s vašim e-shopom.

Ako so synchronizáciou pracovať?
Ako zjednotiť formát čísel objednávok? 
Odpovede na vaše otázky môžete nájsť v podrobnom 
návode, ako pracovať s doplnkom tu.
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ON-LINE SKLADOVÝ SYSTÉM 
DEPOTO
od spoločnosti Tom a Tom, s.r.o. 

Chcete ušetriť hŕbu práce a rýchlo a efektívne 
expedovať, bez dlhého prepisovania dokladov
a hlavne bez rizika zámen?

Využite nové prepojenie so systémom DEPOTO 
v spolupráci s partnerom Tom a Tom, s.r.o.,
a naším implementačným partnerom spoločnosťou 
KLAUDIS, s.r.o.

K čomu slúži DEPOTO?
Riešenie DEPOTO je určené pre efektívne a rýchle 
spracovanie skladových operácií a riadenie skladov    
v on-line i off-line režime. Typickým príkladom je vy-
tváranie a kontrola skladových dokladov, vykonávanie 
inventúr, expedícia tovaru, vychystávanie materiálov, 
kontrola expirácií atď. Načítanie položiek do dokla-
dov prebieha snímaním čiarových alebo 2D kódov.

Systém pre riadenie skladov DEPOTO predstavuje 
komplexné riešenie pre automatizáciu evidencie skla-
dových procesov v najrôznejších oboroch podnikania. 
Rozsah použitia je od malých skladov či prevádzok    
s jedným mobilným terminálom až po veľké logistické 
centrá s mnohými súčasne pracujúcimi zariadeniami. 
Riešenie je plne integrované so systémom PREMIER 
Enterprise, s ktorým on-line komunikuje pomocou 
Wifi a rozhrania API PREMIER, alternatívne možno
využiť aj dátových prenosov mobilných sietí.

Kľúčové funkcie
• Príjem, vrátane nadväznosti na dodávateľskú 
 objednávku, kontrola príjmu.
• Výdaj, vrátane nadväznosti na prijatú objednávku 
 a následná kontrola výdaja.
• Trasovanie položiek - evidencia umiestnenia.
• Evidencia medziskladových prevodiek.
• Podpora evidencie rozčlenenie napr. šarží, sériových
 čísel, expirácií atp.
• Evidencia skladových pozícií, navigácia skladom.
• Inventúra skladu.
• Možnosť tlače priamo z terminálov.
• Možnosť práce s rôznymi koncovými zariadeniami 

Android (terminály, tablety, dotykové PC).
• Procesný terminál s farebnou dotykovou obrazov-

kou.

Základné vlastnosti doplnku PREMIER
• Skladový systém DEPOTO od spoločnosti 
 Tom a Tom.
• Program PREMIER vo verzii Enterprise (SQL).
• Modul PREMIER API.
• Mobilný terminál ANDROID.

Riešenie DEPOTO 
bolo v praxi nasadené 
v spoločnosti 
HATEX, s.r.o. 
Viac sa o tomto nasa-
dení môžete dozve-
dieť v nasledujúcej 
kapitole.
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Požiadavky zákazníka
• Zvýšenie kapacity expedičného skladu a skrátenie 

doby vychystávania objednávok.
• Obmedzenie chybovosti pri vychystávaní objedná-

vok.
• Kompletné dosledovateľnosť tokov tovaru v expe-

dičnom sklade.
• Dokumentácia činnosti expedientov zvyšujúca ich 

zodpovednosť.
• Zavedenie sledovania expirácie.
• Detailná evidencia tovaru rozmiestneného v sklade.
• Prepojenie s existujúcim informačným systémom 

PREMIER Enterprise.

Použité technológie
• PREMIER Enterprise.
• Databázový server MS SQL 2016 STANDARD.
• PREMIER API.
• Skladový systém DEPOTO.
• Procesný terminál s farebnou dotykovou obrazov-

kou.
• Mobilný terminál ANDROID.
• Termotransfer tlačiarne.
• Prepínaná WiFi sieť.

Implementácia
Systém DEPOTO pre riadenie expedície cukroviniek 
je nasadený v expedičnom sklade zákazníka v Prahe. 
V expedícii balenej produkcie je expedovaný tovar, 
ktorý je vždy označený čiarovým kódom. Preto je tu 
možné s výhodou nasadiť mobilný terminál ANDRO-
ID s Wi-Fi komunikácií, ktorý slúži pre kompletizáciu 

NASADENIE SKLADOVÉHO 
ON-LINE SYSTÉMU  
DEPOTO

Expedícia prémiových cukroviniek 
v spoločnosti Hatex

Profil zákazníka
Spoločnosť Hatex, s.r.o., je výhradným dovozcom      
a distribútorom prémiových čokolád svetových zna-
čiek. HATEX je rodinná firma, ktorá spolupracuje
s partnermi naprieč trhom. Cieľom spoločnosti je 
robiť radosť svojim zákazníkom. 
Krédo: Simply Delicious! Naše dobroty pohladia 
telo i dušu.

dodávok podľa predajných objednávok. Obsluhe sa 
na displeji mobilného terminálu zobrazia predajné 
objednávky na expedíciu. Po výbere objednávky 
obsluha podľa zobrazených položiek kompletizuje 
dodávku s využitím spomínaných čiarových kódov. 
Systém umožňuje pracovať s čiarovým kódom ba-
lenia, kartónov a konkrétneho tovaru. Po ukončení 
kompletizácie je vytlačená etiketa pre označenie pa-
lety či balenia a expedované množstvo je automatic-
ky odoslané do Premieru, v ktorom vznikne výdajka  
s väzbou na predajnú objednávku. Systém umožňuje 
aj čiastočné vykrývanie objednávok napr. z dôvodu 
nedostatku zásob. Systém sám postráži, ktoré polož-
ky už boli vychystané.

Implementácia prebiehala v spolupráci so spoločnos-
ťou Tom a Tom, s.r.o. a KLAUDIS, s.r.o. 

Celá expedícia je zastrešená dispečerským pracovis-
kom, kde je inštalovaný PC klient systému DEPOTO.  
Tu je možné v reálnom čase monitorovať priebeh 
expedície jednotlivých predajných objednávok 
a rozvozových trás. 

Prínosy projektu
• Zrýchlenie expedície tovaru, čo je s ohľadom na 

množstvo objednávok tovaru významný benefit.
• Eliminácia chýb pri expedícii, ako sú zámeny tovaru 

alebo opomenutia položky z objednávky.
• Úzka integrácia s programom PREMIER.
• Cloudové riešenie DEPOTO - nebolo nutné zakúpiť 

vlastný HW.
• Úplná eliminácia papierových foriem predajných 

objednávok.
• Okamžité informácie o aktuálnom stave expedície 

z hľadiska jednotlivých objednávok aj rozvozových 
trás.

• Sledovanie expirácií aj vo vzťahu ku konkrétnemu 
zákazníkovi.

• Využitie WiFi ANDROID terminálov - nižšia obstará-
vacia cena oproti Windows Mobile terminálom.
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PREMIER AIR X

Webová aplikácia pre on-line fakturáciu PREMIER 
AIR X je už dlhší čas s napätím očakávaná a je o ňu 
veľký záujem. Bohužiaľ sa však vývoj tejto aplikácie, 

o ktorej sme vás informovali v predchádzajúcom 
čísle Journalu, zdržal a nemôžeme vám ho teraz 
ponúknuť. Našou snahou je, aby aplikácia spĺňala 
najprísnejšie kritériá precíznosti a kvalitného užíva-
teľského prostredia, čo si vyžaduje dlhší čas, než sme 
predpokladali.
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Naším zámerom je vytvoriť aplikáciu, ktorá už bude 
mať základnú platformu nielen ako webovú aplikáciu 
pre fakturáciu, ale aj pre Workflow, Reporting (Busi-
ness inteligencia) a tiež zákaznícky portál užívateľov 
našeho systému, pre kvalitnejšiu a centrálnu dostup-
nosť informácií vzťahujúcich sa k našim produktom.

Vývoj PREMIER AIR X je vo fáze dokončovania 
a bude ukončený v priebehu prvého kvartálu roku 
2021. Veríme, že už na konci januára bude spustená 
testovacia prevádzka. Ďakujeme za trpezlivosť 
a zhovievavosť. 
Včas vás budeme informovať o spustení aplikácie.

23


