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Úvodné slovo

ÚVODNÉ SLOVO
Vážení zákazníci,
v jesennej slávnostnej atmosfére vám zasielame
už 24. vydanie časopisu Journal, ktorý ponúkame
v súvislosti s prezentáciou novej verzie PREMIER
X6.3 (podpora „UPGRADE 2019“), ktorá je vám
teraz k dispozícii. Ide o výnimočné vydanie časopisu, pretože v týchto novembrových dňoch je to už
20 rokov, kedy bola založená spoločnosť PREMIER
system a.s. a uvedená na trh prvá verzia vtedy ešte
ekonomického software pod označením PREMIER
system verzia 8.5. Slovenská pobočka PREMIER system SK, s.r.o., oslavuje už 10 rokov od založenia.
Ako už som spomínal, tohtoročná nová verzia
informačného systému PREMIER nesie označenie
X6.3 a ponúka desiatky noviniek a vylepšení pre
efektívnejšiu prácu s programom, kvalitnejšie pokrytie a spracovanie ﬁremných procesov vo vašej
spoločnosti.
Dovoľte mi týmto poďakovať sa vám za prínosné podnety, vďaka ktorým je nová verzia PREMIER
X6.3 ešte prehľadnejšia a ponúka opäť vyššiu užívateľskú hodnotu naprieč všetkými modulmi.
Zásadne boli modernizované exporty a odosielanie dokladov e-mailom. Teraz program vie automaticky aj voliteľne vkladať k dokladu ako prílohy dokumenty z väzieb, exportované dokumenty
je možné zakódovať heslom a priamo z programu je možné odosielať dokument v skrytej kópii.
V karte partnera boli rozšírené užívateľské údaje. Modul Miezd a Personalistiky ponúka celkom
nový modul Management Aktivít, ktorý nahrádza
doterajší Management znalostí a ponúka širšie
možnosti pre lekárske prehliadky, školenia BOZP
a ďalšie aktivity zamestnancov.

Pre obchodné ﬁrmy ponúka program automatický výpočet provízie pre obchodných zástupcov, ktorá zohľadňuje aj zaplatenú časť faktúry,
s možnosťou zostaviť výpočet za zákazku aj strediská s možnosťou úpravy kritéria výpočtu. Všetko
s možnosťou interaktívneho náhľadu.
Ďalej boli celkom modernizované rezervácie objednávok, vylepšený výpočet skont, pribudla evidencia darčekových poukazov. Funkcia E-agenta
bola rozšírená o možnosť heslovania automaticky
zasielaných prehľadov (väčšia bezpečnosť u citlivejších prehľadov – GDPR) a viac možností výstupných formátov (vedľa pdf po novom aj doc, xlsx,
xml).
Zásadnou udalosťou je vývoj nového aplikačného modulu PREMIER API, ktorý ponúka moderné
technologické možnosti na prepojenie programu
PREMIER s externými systémami e-shopov a zobrazovania informácií v ďalších webových aplikáciach. Modul ešte nie je oﬁciálne v ponuke našich

produktov, ale stane sa tak v priebehu prvých mesiacov roku 2019. Viac v kapitole PREMIER API.
Aj napriek významnému počtu noviniek a nástrojov pre legislatívu je prechod na verziu X6.3 ľahký,
zachováva všetky užívateľské zvyklosti a nastavenia. Určite rýchlo oceníte prívetivosť, prehľadnosť
a širší funkčný rozsah novej verzie. Pevne veríme,
že si novú verziu obľúbite a privítate inovácie,
ktoré vznikli na základe vašich podnetov, s cieľom
zvýšenia produktivity a zjednodušenie práce.
Nová verzia spĺňa všetku legislatívnu kontinuitu. Veľmi nás teší aj nezávislé hodnotenie účtovných kancelárií a daňových poradcov, že program
PREMIER je tým najkomfortnejším programom pri
prechode na nové účtovné obdobie. Medziročná
kontinuita umožňuje nielen kvalitné medziročné
informácie a porovnávacie prehľady, ale aj nezávislú prácu jednotlivých užívateľov pri práci v skupine v rôznych rokoch.
Touto cestou si vás dovoľujeme upozorniť na akciu „UPGRADE 2019“, vďaka ktorej získate všetky dôležité aktualizácie po celý rok za výhodných
podmienok. Pravidelným nákupom produktu
„UPGRADE 2019“ získate tiež nárok na vernostné
zľavy, ktoré môžu dosiahnuť až 42 %.
Prajeme vám veľa úspechov v roku 2019.
Ing. Otto Bárta
konateľ spoločnosti PREMIER system SK, s.r.o.
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UPGRADE 2019 − VŠETKO O PONUKE
ČO PONÚKA BALÍČEK PODPORY −
UPGRADE 2019?
Používatelia získavajú prístup k stiahnutiu novej
verzie PREMIER X6.3, ktorá ponúka technické a legislatívne zmeny pre rok 2019.
Akcia „UPGRADE 2019“ 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
jedného roka s možnosťou sťahovať z internetu
všetky aktualizácie reagujúce na novinky
v platnej legislatíve a technologické a funkčné
zdokonalenie programu,

• celoročnú hot-line a e-mail podporu,
• celoročnú on-line podporu (TeamViewer),
• nárok na zachovanie vernostnej zľavy (pre
užívateľov s maximálnou vernostnou zľavou),
• nárok na zvýšenie vernostnej zľavy k UPGRADE
v ďalšom roku.

CENOVÉ PODMIENKY „UPGRADE 2019“
Každý aktualizačný poplatok je kalkulovaný vo
výške 22 % z celkovej predajnej ceny programu,
vrátane ceny za rozšírenie ďalších licencií alebo
modulov. V každom nasledujúcom 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.

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 %

maximálna zľava

42 %

ďalšie roky

PLATOBNÉ PODMIENKY
Spoločne s novou verziou obdržia klienti zálohovú
faktúru, zmluvní partneri dostanú ﬁnálnu faktúru
so splatnosťou 14 dní. 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 dostane klient obratom neobmedzený registračný kód, pomocou ktorého vykoná
preregistráciu svojho systému.
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V prípade nezaplatenia respektive nevyužitia ponuky
UPGRADE stráca nadobúdateľ nárok na všetky získané vernostné zľavy!!
Vyššie uvedené ustanovenia
sa netýkajú zmluvných partnerov, u ktorých je pravidelný upgrade priamo stanovený v licenčnej zmluve ako
povinnosť.
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INŠTALÁCIA VERZIE X6.3
Inštalácia novej verzie prebieha prostredníctvom
nové ponuky „UPGRADE na verziu X6.3“.
Ak sa vám táto ponuka nezobrazuje, je nutné najskôr vykonať štandardnú aktualizáciu PREMIER
update! (nachádza sa v tom istom menu).

Po tejto aktualizácii už bude ponuka UPGRADE
na verziu X6.3 dostupná. (Aktualizácia PREMIER
update teraz prebieha úplne automaticky, jednoduchým kliknutím na funkciu Aktualizácia, bez
nutnosti potvrdzovania ďalších krokov.)

Inštalácia z hlavného menu
Kliknite na ponuku „UPGRADE na verziu X6.3“
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 potrebný nový registračný kód, ktorý
môžete nájsť v dodávke „UPGRADE
2019“.

5
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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 „Interný sdělení“, že nie je nikto aktívny v programe,
teda nie je prihlásený a v programe nepracuje. Je
možné to zistiť aj v module Správca - Prihlásení
užívatelia.
Ak sú všetci užívatelia odhlásení, je možné pristúpiť k samotnej aktualizácii. Vľavo hore v hornom
menu „Štart“ sa zobrazí nová ponuka „UPGRADE
na verziu X6.3“.

Inštalácia pomocou inštalačného súboru
z www.premier.cz
Ak budete mať záujem inštalovať program
na PC v mieste, kde nemáte internet dostupný, máte možnosť stiahnuť si z adresy
http://premier.cz/autodown/ps10dm/setup.exe
inštalačný súbor verzie X6.3, ktorý môžete preniesť napr. na ﬂashdisku do počítača a inštalovať.
Postup pre inštaláciu je štandardný ako v minulých
rokoch a návod môžete nájsť v manuále.
Ak 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 PREMIER nachádza, a ponúkne vám tak jednoduchší
variant inštalácie novej verzie.

6

Pri tomto výbere a potvrdení sa už spustí inštalácia novej verzie X6.3 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, kde sa bude
program inštalovať. Zadáme teda adresár, kde je
PREMIER aktuálne uložený.

www.ipremier.sk
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NOVINKY VERZIE X6.3
MODERNIZÁCIA EXPORTOV
Novinkou verzie X6.3 je možnosť tlače a exportu
dokladov z programu PREMIER vrátane externých
príloh vo formáte pdf, doc, docx, xsl, xslx, ktoré sú
k dokladu pripojené väzbou. Nová voľba „Vrátane
príloh“ je teraz k dispozícii v dialógu tlače a exporte dokladu. Vedľa tejto voľby sa nachádza tlačidlo
„...“, ktoré užívateľovi umožňuje spresniť výber
zo zviazaných dokumentov. Ešte pred samotnou
tlačou sa užívateľovi zobrazí nové okno náhľadu
na dokument, kde možno dokument napr. priblížiť alebo upraviť nastavenia tlačiarne. Pri exporte
dokladu z programu vrátane príloh dôjde k zlúčeniu dokumentov vrátane základného dokladu
do jedného pdf súboru. Pri exporte dokumentu
vrátane príloh MS Word a Excel sa tieto prílohy automaticky prevedú do pdf a tiež sa pripojí
k exportovanému dokumentu. Takto vytvorený
pdf súbor možno rovno odoslať na e-mail. Pre
odosielanie e-mailom je predvolené, aby sa dokumenty nezlučovali. E-mail tak bude mať viac príloh (viď obr. na nasledújucej strane).
Príklady využitia hromadnej tlače/exportu či odoslanie e-mailu dokladu vrátane príloh:
• Cenová ponuka vrátane výkresovej
dokumentácie či podrobnejšej špeciﬁkácie
produktu.
• Objednávka u dodávateľa vrátane originálnej
cenovej ponuky.
• Faktúra vrátane podpísanej kúpnej zmluvy.
• Faktúra za služby vrátane podrobného
súpisu prác.

7
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Ďalšia modernizácia exportu prebehla
s ohľadom na vyššie požiadavky zabezpečenia dokumentov, kde sa vyskytujú
osobné alebo citlivejšie údaje (nielen
z hľadiska GDPR).
V novej verzii programu PREMIER X6.3
je možné zaheslovať exportované dokumenty vo formáte PDF, DOC, DOCX,
XLS, XLSX, XML. Pôvodne toto išlo iba
u exportovaných dokumentov vo formáte PDF. Dokumenty následne pri otvorení
budú po užívateľovi vyžadovať heslo.

8
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V Správcovi - Predvoľbách - Užívateľských - Voľby pre sieť/tlač/export možno trvalo prednastaviť
heslo pre exportované doklady a heslo pre exportované zoznamy/prehľady, čím možno prácu so

zabezpečením dokumentov maximálne zjednodušiť a nie je nutné heslá vypisovať opakovane.
Ďalšia novinka sa týka odosielania e-mailov priamo z programu. Teraz má užívateľ možnosť odo-

slať e-mail aj príjemcovi v kópii alebo v skrytej
kópii. Odosielanie do kópie alebo skrytej kópie
možno aj trvalo predvoliť v „Správca - Preferencie
Užívateľské - Voľby pre sieť/tlač/export“.

9
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KOPÍROVANIE DÁT ZO SYSTÉMU
BEZ EDITÁCIE
Verzia X6.3 ponúka komfortnú možnosť, ktorá
umožňuje jednoduché kopírovanie dát z akéhokoľvek poľa (CTRL + C) bez editácie dokladu či
karty partnera.
Skôr, ak bolo potrebné kopírovať údaj napr. z adresára partnerov, bolo nutné prejsť do editačného
režimu ( „F4 – Zmeniť“) a až následne označiť údaj
a kopírovať. Po novom sa nemusí pre kopírovanie
využívať zmeny/editácie. V needitačnom režime
možno do poľa teraz vstúpiť iba kliknutím myšou,
následne označiť požadovaný údaj (napr.: pretiahnutím myšou, CTR + A alebo trojklikom myšou)
a kopírovať. Pole sa pre informáciu vyfarbí ružovou farbou (v editačnom režime modrou). Úprava bude dostupná vo všetkých dokladoch. Takto
možno potom ľahko kopírovať variabilné symboly
či čísla dokladov pre vyhľadávanie, prenos údajov
z karty partnera do externých programov atď.
Táto úprava výrazne eliminuje možnosť nechcenej
zmeny pri editácii dokladu.

MODERNIZÁCIA KARTY PARTNERA
Zmeny boli implementované aj do adresára partnerov. To, že na karte partnera možno do záložky „Poznámka“ vyplniť text ľubovoľnej dĺžky,
je možné v programe už dlho. Avšak ak je text
v poznámke rozsiahly, môže byť jeho prehliadanie
a vyhľadávanie v ňom náročnejšie. Z toho dôvodu
boli k poznámke v adresári partnerov doplnené
dve nové funkcie, a to „Tlač poznámky“ a „Zobra-
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ziť na celú obrazovku“. „Tlač poznámky“ umožní
celú poznámku vytlačiť či exportovať do známych
formátov. Funkcia „Zobraziť na celú obrazovku“
uľahčí prehliadanie a vyhľadávanie v texte, keďže
poznámku zväčší na celú obrazovku.
Verzia X6.3 ďalej prináša v karte partnera rozšírenie užívateľských údajov. Tie slúžia na sledovanie ďalších informácií o partnerovi. Pomenovaním
údaju v globálnych predvoľbách ho zároveň na
karte partnera aktivujete. Existujúce užívateľské
údaje sú rozšírené o ďalších 16, 8 znakových a 8
číselných. Záložka „Užívateľské údaje“ bola vďaka
tomu rozdelená na časť A a B.
Pre uľahčenie práce boli doplnené k všetkým znakovým údajom číselníky pre opakujúce sa záznamy.
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Modernizované boli aj pridružené doklady partnera konkrétne objednávky odberateľov a dodávateľov. Teraz sa v zozname pridružených objed-

návok k partnerovi zobrazuje status (otvorené
/uzavreté) vrátane farebného upozornenia, ak je
objednávka po termíne.

Ďalej pribudla klávesová skratka F5 pre rýchlejšie
zobrazenie detailov objednávok (zostáva dodať otvorené položky objednávky).
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TRŽBY Z FAKTURÁCIE
A ODMENY DÍLEROM
Nová verzia programu prináša užívateľom prepracovaný systém výpočtu odmien obchodných zástupcov resp. dílerov. Pôvodná funkcia, s ktorou
má užívateľ možnosť priradiť v adresári partnera
(v záložke Individuálne ako aj v Dodacích adresách) konkrétnemu obchodnému zástupcovi, bola
modernizovaná a doplnená o možnosť stanoviť
u neho výšku provízie v percentách.
Systém výšku provízií obchodných zástupcov
z fakturácie potom vypočíta v novom prehľade
v module Controlling - Tržby z fakturácie a odmeny dílerom. Prehľad možno vzťahovať k zvolenému
obdobiu, zákazke, stredisku, doplnkovej analýze
či ku konkrétnemu partnerovi. Pred spustením

12

prehľadu má užívateľ možnosť upraviť niektoré
kritériá výpočtu či zobrazenia. V prehľade môžete
takisto zobraziť fakturácie, ktoré nie sú pridelené
obchodnému zástupcovi alebo vypočítať provízie
obchodného zástupcu iba zo zaplatených faktúr
či obmedziť sledovanie platieb iba na zvolenie

obdobie. Prehľad možno zobraziť detailný alebo
sumarizovať podľa obchodného zástupcu.
Výsledný prehľad je interaktívny so všetkými funkciami unigridu (ﬁltrovanie, radenie, medzisúčty,
grafy či export).

www.ipremier.sk
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SKONTÁ
Pre uľahčenie práce ide na karte partnera (odberateľa) teraz nastaviť aj dohodnutú výšku skonta
(v %), teda zľavu, ktorá bude odberateľovi poskytnutá, ak uhradí faktúru pred uplynutím vopred
nadeﬁnovanej lehoty (v dňoch).
Toto nastavenie je možné vykonať na karte partnera v záložke „Individuálne - Odberateľ“. Predtým
sa skonto mohlo nastaviť iba priamo v konkrétnej
vydanej faktúre.
Pokiaľ bude na karte odberateľa nastavené skonto, potom sa pri ukladaní vydanej faktúry táto informácia automaticky prepíše a výška skonta sa aj
vypočíta. Zároveň sa užívateľovi zobrazí dátum,
dokedy je skonto poskytnuté.

Samozrejmosťou je, že informácia o skonte a jeho
výška sa objaví aj v tlači vydanej faktúry.

13
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DARČEKOVÉ POUKAZY
Ďalšou novinkou verzie X6.3 je nové elegantné
riešenie evidencie darčekových poukazov v programe. Darčekový poukaz sa založí ako samostatná skladová karta, na ktorej bude nastavené, že sa
jedná o darčekový poukaz. Program potom automaticky z karty urobí kartu služieb a zakáže na nej
zľavy. U darčekového poukazu sa dá tiež nastaviť

14

jeho platnosť, ktorá je následne systémom strážená, a hodnota poukazu (predajná cena). Pre ľahkú
kontrolu darčekových kariet program pri ich výdaji automaticky vygeneruje unikátny kód, ktorý
však môže užívateľ ľubovoľne zmeniť. Darčekový
poukaz s týmto kódom si užívateľ môže vytlačiť
v dialógu tlači výdajky pomocou novej voľby „Tlač
darčekových poukazov“.

Ako všetky zostavy v programe je aj táto tlačová
zostava editovateľná, vďaka čomu si môže užívateľ
vytvoriť ľubovoľný vzhľad darčekového poukazu.
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Pokiaľ ide o uplatnenie poukazu, tak je v programe
možné evidovať ako postupné, tak aj plné čerpanie. Systém pri uplatnení poukazu stráži unikátny
kód, platnosť a hodnotu poukazu. Samotné čerpanie darčekového poukazu prebieha formou výdajky so záporným množstvom. Pri tejto výdajke je
nutné vždy zadať unikátny kód poukazu, ktorý je
čerpaný, inak systém nepovolí uloženie dokladu.

Pre jednoduché a prehľadné sledovanie stavu čerpania, otvorených alebo prepadnutých darčekových poukazov bol v sklade vytvorený nový kontrolný prehľad „Prehľad o darčekových poukazoch“.
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PRIHLÁSENIE ZAMESTNÁVATEĽA
DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ
POISŤOVNE
V daňovej kancelárii pribudla možnosť si vyhotoviť a vytlačiť prihlásenie zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne, nakoľko tieto sa stále
zasielajú v papierovej forme.

16
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PREHĽAD ZMIEN V NASTAVENÍ
Novou funkciou predvolieb Globálnych, Užívateľských a Obmedzujúcich je, že teraz zaznamenávajú prehľad zmien. Jednoducho potom možno
sledovať, ktorý z užívateľov, kedy a akú zmenu
v nastavení vykonal. Navyše Prehľad zmien obsahuje aj informácie ohľadom pôvodnej a novej hodnoty zmeneného údaju.

17
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QR KÓDY V ZOSTAVÁCH

RIADENIE VÝROBY

Verzia X6.3 prináša užívateľom možnosť tlačiť
QR kódy v zostavách. QR kódy v zostavách slúžia
k rýchlemu a efektívnemu prenosu informácií do
externého zariadenia. QR kód sa do zostáv pridáva podobne ako obrázok, a to pomocou výrazu
„pFbc.QRBarcodeImage (hodnota ,, 12,0)“ a môže
niesť rôzne hodnoty ako napr. inventárne číslo
skladovej karty, čo možno využiť pri tlači štítkov.
Rovnako možno nastaviť aj rozmer QR kódu. Podrobnejšie informácie nájdete v manuáli.

Významné modernizácie prebehli aj v module
Riadenia výroby. Novinkou je kapacitné plánovanie vo výrobe vzhľadom na požiadavku zákazníka,
podľa voliteľného dátumu výroby alebo termínu
prijatej objednávky a tiež zohľadnenie výroby „na
sklad“ pre budúci stav zásob. V praxi to znamená,

TEXTOVÉ PÄTIČKY
Modernizáciou prešli tiež textové pätičky v objednávkách, ponukách a dopytoch. Pre komfortnú
prácu, zjednodušenie procesu s cieľom eliminovať
chyby užívateľa bolo k pätičkám pridané nové tlačidlo, ktoré umožní text pätičky zobraziť vo väčšom formáte, a tým ho ľahšie editovať.

18

že systém je schopný vyhodnotiť, za akú dobu je
výroba schopná požiadavku zákazníka uspokojiť,
a to s ohľadom na kapacitu a možnosti samotnej
výroby. Ďalej bolo modernizované objednávanie
do výroby podľa FiFo. S ohľadom na stav skladu,
minimum a maximum, objednávky odberateľov
systém teraz navrhuje výrobné príkazy.
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OSTATNÉ NOVINKY PODĽA MODULOV
Účtovníctvo

pitulácie DPH vo vydanej faktúre a to ani do 0 %
sadzby. Vhodné napr. pre položky pozastávok vo
vydanej faktúre.

Kódy DPH
Po novom možno u kódu DPH zaškrtnúť voľbu
„Neuvádzať v rekapitulácii DPH na VF“. Pokiaľ
bude táto voľba pri kóde DPH povolená, potom
zápisy s týmto kódom nebudú vstupovať do reka-

Controlling - Výsledovka po strediskách, postup
a porovnanie s minulým obdobím
Modul Controlling, ktorý obsahuje prehľady pre
sledovanie hospodárenia ﬁrmy, rozbor odberateľských vzťahov a štruktúry jednotlivých účtov,

sledovanie nákladového účtovníctva a budúceho vývoja ﬁnančnej situácie ﬁrmy, bol doplnený
o nový prehľad. Podobne ako existujúce prehľady
možno aj nový prehľad ﬁltrovať výberom obdobia, účtov, zákaziek, stredísk, obchodných partnerov a ďalších kritérií. Výsledovka po strediskách,
postup a porovnanie s minulým obdobím zostaví
účet 710 (teda prehľad nákladov, výnosov a ich
rozdiel) za jednotlivé strediská. Pre porovnanie
rozdeľuje údaje na sledované a minulé obdobia.
Údaje v prehľade sú interaktívne tzn. dvojklikom
program otvorí hlavnú knihu a detailne zobrazí,
z čoho sa údaj skladá. Prehľad podporuje export
do formátu MS Excel.
Controlling - Konsolidácia - Záznamné povinnosť
DPH z viacerých ﬁriem

19
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Odberatelia
Tlač faktúr
Modernizáciou prešla aj tlač vydaných faktúr
a dodacích listov. Skôr išlo dodací list spolu s vydanou faktúrou tlačiť iba z modulu výdajok. Teraz je
možné takto tlačiť aj priamo z modulu vydaných
faktúr a to pomocou novej voľby v dialógu tlače

20

faktúr „Tlačiť aj dodací list(y), ak bola na jeho
základe vystavená faktúra“. Jednoducho možno
takto naraz vytlačiť faktúru s väzbou na viac dodacích listov.
V prípade exportov do PDF naďalej odporúčame
používať najprv export do zásobníka zostáv, kde
následne podľa potreby môžete zostavy zlučovať

do jedného súboru popr. ľahšie odosielať e-mailom.
CRM/Pošta
V rámci úpravy modulu CRM/Pošta bolo doplnené
zadávanie partnera o možnosť rovno zvoliť konkrétnu dodaciu (resp. kontaktnú) adresu.

www.ipremier.sk
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Mzdy
Spracovanie exekúcií
Platitelia mzdy, ktorí evidujú u svojich zamestnancov exekučné zrážky, sa v rámci ich spracovávania
v praxi stretávajú s celou kopou povinností a obmedzení, ktoré musia rešpektovať.
Už v priebehu roku 2018 sa začala modernizácia
spracovania exekúcií s cieľom uľahčenia práce
a získania lepšieho prehľadu najmä v prípadoch
väčšieho počtu spracovávaných zrážok. Modernizovali sme ako samotné spracovanie mzdy vo
výkaze práce, kde je teraz pridaný aj stĺpec s poznámkou k exekúcii, tak aj výstupy – zostavy pre
inštitúcie, ktoré exekúciu nariadili.
Modernizácia už napríklad umožňuje pri rozviazaní pracovného pomeru zamestnanca vytvoriť oznamovacie listy pre všetky inštitúcie,
ktoré nariadili zamestnancovi exekučné zrážky. Tieto oznamovacie
listy zároveň slúžia ako vyúčtovanie exekúcie. V rámci graﬁckého
exportu zostavy je možné uložiť
každý list ako samostatný PDF súbor, ktorý je potom jednoduché
odoslať príslušnej inštitúcii dátovou schránkou.

21
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V PREMIERI možno po novom vytvoriť aj informačný list v rámci súčinnosti zamestnávateľa
a exekučného orgánu, kde je možné zvoliť rozsah
oznamovaných údajov. Teraz je tiež možné zvoliť
si buď už evidovanú exekúciu, ku ktorej bude list
odoslaný alebo adresu z adresára partnerov.
Novinkou je umožnenie zápisu odlišnej nezabaviteľnej sumy podľa rozhodnutia exekútora priamo ku konkrétnemu exekučnému titulu. PREMIER
potom toto obmedzenie rešpektuje pri prepočte
mzdy len pre túto konkrétnu exekúciu.

Ďalšie drobné úpravy v zobrazovaní – vo výkaze
práce a v informáciach o exekúciach – určite prispejú k lepšiemu prehľadu a pohodliu pri spracovaní mzdy.

22
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Sklad
Kontrolný prepočet
Modernizovaný bol tiež kontrolný prepočet, ktorý teraz prebieha automaticky pri spätných zmenách ceny, dátumu alebo množstva u príjemok
resp. výdajok. Prepočet je vykonávaný aj u časovo
nasledujúcich dokladov. Automatický kontrolný
prepočet pri zmenách je možné vypnúť v „Správca
- Predvoľbách - Globálnych - Sklad - Ostatné“.
Prijaté objednávky
KÓPIE PRIJATEJ OBJEDNÁVKY
Pri vytváraní kópie prijatej objednávky sú teraz
doplnené možnosti vytvorenia tejto kópie. Skopíruje sa všetko, kópia sa môže vytvoriť bez odberateľa alebo sa nakopírujú len položky objednávky.
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TLAČ PRIJATEJ OBJEDNÁVKY

Po novom možno v dialógu tlače prijatej objednávky zvoliť, že sa majú vytlačiť iba otvorené položky danej objednávky k aktuálnemu dátumu.
Toto sa využije v prípade čiastočnej realizácie objednávky.

Vystavené objednávky
V položkovej časti vystavenej objednávky pribudla
možnosť “Pridať z Off-line čítačky”. Touto voľbou
je možné hromadné načítanie položiek objednávky z Off-line čítačky

24
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MANAGEMENT AKTIVÍT
Predchádzajúci názov Management znalostí bol
zmenený na Management aktivít. V rámci modernizácie tejto časti programu je teraz možné
efektívnejšie pracovať so skupinami zamestnancov, ktorí sa hromadne zúčastňujú určitých aktivít
– školenia BOZP a PO, profesijné školenia, lekárske
prehliadky a pod. Rozšírením možností zapisovania plánov aj realizácii jednej aktivity celej skupine zamestnancov dôjde k urýchleniu práce.
Zmenu ocenia najmä používatelia, ktorí potrebujú
sledovať tieto údaje pre väčší počet zamestnancov,
kde následne môžu pracovať s rôznymi ﬁltrami
a takto si ďalej urýchľovať prácu. Ďalšou novinkou
je možnosť farebného označenia blížiaceho sa
konca platnosti danej aktivity. K väčšiemu pohodliu práce prispeje určite aj možnosť spravovania
období sledovania konkrétnych aktivít v priebehu
trvania pracovného pomeru. Pri nástupe nového
zamestnanca je po novom možné už dopredu nastaviť všetky aktivity, ktoré u tohto zamestnanca
bude nutné sledovať. Tieto sa v Managemente aktivít zobrazia ako neplatné, takže bude nutné ich
u zamestnanca znova naplánovať alebo zapísať
dátum realizácie.
Pre názornosť uvádzame príklady využitia nových
funkcií v Managemente aktivít.
Vo ﬁrme bude dňa 8. 12. 2018 prebiehať školenie vodičov, ktorého sa zúčastnia vybraní zamestnanci. Nastavenie plánu školenia vodičov skupine
zamestnancov:
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Následne je potom
u tejto naplánovanej spoločnej aktivite možné zapísať jej
realizáciu - pričom je
možné z tejto realizácie vylúčiť tých zamestnancov, ktorí sa
jej nezúčastnili:

26
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O realizovanej aktivite je možné vytlačiť kartu-protokol o realizácii:

Novo je pridané tlačidlo „Aktivity“, pomocou ktorého je možné preveriť u každého zamestnanca,
ktoré aktivity má pridelené. Zároveň je tu možné
aj zistiť, ktoré aktivity (školenia, prehliadky) boli
u daného zamestnanca realizované v minulosti
a v súčasnej dobe sa už nesledujú.
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V rámci tohto prehľadu je tiež možné ukončiť sledovanie jednotlivých aktivít - napr. v tomto prípade už zamestnankyňa nebude pracovať v nočných
zmenách, preto už nebude potrebné uskutočniť
každoročne lekársku prehliadku. Pri takto zaznamenanom ukončení sa už riadok tejto aktivity (v tomto prípade lekárskej prehliadky) nebude zobrazovať v zozname všetkých aktivít, avšak
z hľadiska archivácie zostane prístupný.

28

Pri nástupe nového zamestnanca do pracovného
pomeru je možné priamo v personalistike u tohoto
zamestnanca vopred nastaviť všetky aktivity, ktoré
bude potrebné sledovať - tie sa v Managemente
aktivít zobrazia ako „neplatné“, teda bude zrejmé, že túto aktivitu bude pre zamestnancov nutné
naplánovať alebo zapísať jej realizáciu, ak už nastala.

Príklad: Pri zápise nástupu do pracovného pomeru
zamestnanca Radka Aktívneho pomocou tlačidla
Aktivity v personalistike nastavíte všetky školenia a prehliadky, ktoré tento zamestnanec bude
musieť v súvislosti s nástupom absolvovať a pri
ktorých bude nutné ďalej sledovať ich platnosť.
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Novinkou je tiež možnosť prednastaviť si farebné
zvýraznenie blížiaceho sa konca platnosti aktivity,
čo bude vhodné hlavne u sledovania pracovno-lekárskych prehliadok, na ktoré je možné zamestnanca poslať už 90 dní pred uplynutím doby ich platnosti.
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NOVÉ REZERVÁCIE V PREMIERI
V minulom čísle Journalu sme vás zoznámili s novým systémom potvrdzovania objednávok. Tento
systém umožňoval hromadné potvrdenie objednávky s tým, že je možné potvrdiť pri každej položke objednávky až 5 rôznych termínov dodania,
a to pomocou funkcie „Potvrdenie termínov“.
Tento systém potvrdzovania objednávok sme
vo verzii X6.3 modernizovali. Najpodstatnejšou
zmenou je, že v dialógu „Rezervácie objednáv-
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ky“ teraz program PREMIER automaticky na pozadí stráži možnosť realizácie dodania položiek.
V praxi to znamená, že program sám prepočítava
k požadovanému termínu dodania, koľko tovaru je
na sklade, koľko je v objednávkach od dodávateľa,
vezme do úvahy aj ostatné rezervácie a takisto aj
výrobné požiadavky (veľká výroba). Užívateľa potom farebnou signalizáciou informuje o možnosti
realizácie (zelená - možné realizovať, oranžová

- čiastočná realizácia, červená - nie je možné realizovať). Užívateľ je tak schopný pružne reagovať
na požiadavky zákazníka a ihneď mu oznámiť, či
je jeho požadovaný termín reálny alebo prípadne
môže používateľ okamžite zadať požiadavku do
výroby, či objednať tovar u dodávateľa (v príslušných moduloch). Rôzne termíny dodania jednotlivých položiek sa následne prepíšu do položiek
objednávky.
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S tým úzko súvisí aj modernizácia funkcie „Vyhodnotiť“ v module Objednávky / Zmluvy. Pribudli tu
nové možnosti vyhodnotenia objednávky, a to položkovo vo väzbe na konkrétneho odberateľa alebo položkovo v rámci zvolenej dokladovej rady.
Toto umožňuje jednoduché sledovanie možnej realizácie jednotlivých položiek objednávok s ohľadom na potvrdené individuálne termíny dodania.

Tým sa zároveň zjednoduší následné vytváranie
výdajok. Zobrazené prehľady (pri voľbe všetkých
typov vyhodnotenia) majú farebne rozlíšené riadky pre lepšiu prehľadnosť, pričom jednotlivé farby
signalizujú možnosť realizácie. Zároveň sa stráži
termín realizácie objednávok a stav ich plnenia.
Novinkou je nová farebná signalizácia „šedá“.
Pokiaľ je riadok pri vyhodnotení objednávky

sfarbený šedou farbou, znamená to, že objednávku/položku je možné úplne alebo čiastočne realizovať, ale ak bude realizovaná, potom preskočí
inú objednávku/objednávky so skorším potvrdeným termínom dodania. Systém kontroluje ako
termín dodania buď v hlavičke objednávky alebo
individuálne termíny dodania položiek, tak aj fyzický stav položiek na sklade. Ak teda používateľ
požaduje, aby boli objednávky vybavované podľa
termínu dodania, potom je toto veľmi užitočný
nástroj, ktorý výrazne zlepší orientáciu v objednávkach. Detailnejší prehľad k jednotlivým objednávkam/položkám možno zobraziť interaktívne
pomocou „>“.
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DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM PREMIER
Možnosť použitia dochádzkového systému pre
účtovníkov, účtovné ﬁrmy, mzdových pracovníkov, pre všetkých, ktorí spracovávajú mzdy.
Naplnením dochádzky jednotlivých zamestnancov, čo je zo zákona povinnosť, a následným
exportom do miezd, sa spracovanie samotných
miezd radikálne urýchli!!!!
Pre každú účtovnú jednotku je k dispozícii plná
verzia dochádzkového systému pre 10 zamestnancov s použitím buď ručného zadávania dochádzky
alebo vstavaného softwarového dochádzkového
terminálu.
Toto spoločnosť PREMIER system dáva každému
klientovi v cene samotného programu IS PREMIER.

Obr. 1

32

PRÍKLAD POUŽITIA PRE ÚČTOVNÉ FIRMY:
• Ich zákazník si zakúpi dochádzkový terminál,
ktorý zaznamenanú dochádzku zamestnancov
zapíše priamo do systému PREMIER účtovnej
ﬁrmy, ktorá spracováva účtovú a mzdovú
agendu.
• Preto nie je potrebné, aby zákazník viedol
dochádzku zamestnanca papierovo a musel ju
odovzdávať na spracovanie.

MOŽNOSTI DOCHADZKOVÉHO
SYSTÉMU PREMIER
• Možnosť ručného zadávania dochádzky alebo
import z dochádzkových terminálov ID-KARTA
(obr. 1).
• Možnosť použiť softwarový terminál
v programe PREMIER (obr. 2).

• Nastavenie E-agenta, v pravidelnom intervale
bude automaticky načítavať hodnoty
z terminálu.
• Export do miezd
Hromadný export do miezd sa vykonáva
vo mzdách vo výkaze práce, a to len zo
schválených a uzatvorených dochádzok. Export
akceptuje aj užívateľsky zadaný ﬁlter v
zozname správy dochádzky. V prípade
doplnenia ďalších mzdových položiek, ktoré
má zamestnanec nastavené ako napr. stravné
lístky, exekúcie, odmeny ..., tak tie sa doplnia
vo výkaze práce cez zahájenie mesiaca, kde
je potrebné zakliknúť „rešpektovať zadané
položky“ a „doplniť len individuálne položky“.
• Nastavenie konﬁgurácie mzdových položiek
pre export do miezd (náhrada za sviatok,
príplatky za prácu nadčas, prácu vo sviatok,
prácu v sobotu a nedeľu, prácu za poobednú
smenu a prácu v noci).
• V systéme sú
preddeﬁnované
základné nastavenia
mzdových položiek
a zoznam prerušení.
• Možnosť nastavenia
užívateľských
prerušení (obr 3.).

Obr. 2

Obr. 3
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• Číselník externých pracovníkov, ktorí nie sú
v mzdovom systéme, s možnosťou ich
skupinovo triediť.
• Nastavenie sledovania práce za nadčas a práce
vo sviatok s následným čerpaním náhradného
voľna, či preplatenia v rámci vyrovnávajúceho
obdobia (ZM 58x), (obr 4.).
• Nastavenie sledovanie konta Pracovnej Doby
Ide o formu nerovnomerného rozvrhnutia
pracovného času. Len pri tomto nastavení
program umožní, aby bola dochádzka
schválená a exportovaná do miezd aj v prípade,
že zamestnanec nemá splnený nastavený
pracovný fond.

• Možnosť započítať prácu za nadčas po
odpracovaní deﬁnovaného času
Užívateľ si nastaví časovú hranicu, po ktorej
sa bude rátať práca za nadčas po odpracovaní
riadnej zmeny, napr. 15 min., čiže pri odchode
15:10 hod., sa nadčas 10 minút nezaráta, ale
pri odchode 15:20 sa zaráta 15 min. nadčasu.
• Automatické pridelenie prestávky, napr. obed,
podľa nastavenej konﬁgurácie (obr. 5).
• Povoliť príplatky poobedňajšie a nočné pri
nedeﬁnovanej smene.
• Možnosť povoliť príplatky len za reálne
odpracované hodiny vo sviatok, sobotu
a nedeľu (rozlišuje čas od 24:00 do 00:00).
• Zarovnávanie času dochádzky
z dochádzkového terminálu (obr. 6).

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6
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V MESAČNOM PREHĽADE DOCHÁDZKY
ZAMESTNANCA

• Automatické doplnenie prerušení
deﬁnovaných v dochádzkovom termináli,
napr. príchod od lekára, dovolenka.
• Možnosť nastaviť pri zmenových
zamestnancoch dodržiavanie zmeny, zmena
je nastavená v personalistike a v dochádzke
sa nedá upravovať (obr. 7).

• hromadné vytvorenie dochádzky
• hromadné vytvorenie dochádzky podľa
deﬁnovanej smeny
• hromadné vymazanie dochádzky

Prístup do dochádzky
Prístupy do dochádzky sú rozdelené
do troch úrovní, ktoré nastavuje
SUPERVISOR:
1. PRACOVNÍK
• vstup len do mesačného
prehľadu
• možnosť povoliť meniť údaje
a obdobie

•

2. NADRIADENÝ PRACOVNÍK

Obr. 7

• Možnosť meniť zadané údaje z dochádzkových
terminálov, napr. 3x zaznamenaný príchod
a pod.
• Zadávanie časov bez klávesnice (podpora
dotykových zariadení).
• Kontrola nesprávne zadaných časov pri ručnom
zadávaní alebo oprave.
• Kontrola duplicity čipov priradených
zamestnancom.

• hromadné doplnenie prerušení (dovolenka,
lekár, nemoc, OČR, neplatené voľno ...)
• hromadné schválenie práce za nadčas
• hromadné doplnenie náhradného voľna za
chýbajúce hodiny
• hromadné schválenie dochádzky nadriadeným
pracovníkom
• hromadné schválenie dochádzky mzdovým
pracovníkom

• prístup ku všetkým pracovníkom
alebo prístup podľa strediska,
skupiny, výplatného miesta alebo
zoznam vybraných pracovníkov
• manažérsky prístup, možnosť
prezerať dochádzku všetkých
zamestnancov a externých
pracovníkov
• možnosť nastavenia zákazu
upravovať vlastnú dochádzku,
napr. majster, upravuje
dochádzku svojim podriadeným,
ale svoju opravovať nemôže
(obr. 8)
• povoliť prístup do štatistík

Obr. 8
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Nadriadený pracovník sa používa:
• v prípade, že je nastavená konﬁgurácia
„Povinné schválenie dochádzky nadriadeným
pracovníkom“,

ŠTATISTIKY
• prehľad prerušení podľa obdobia.
• mesačný rozpis spracovanej dochádzky (obr. 9)

ním čipu alebo prístupovej karty (sú to tie isté čipy
a karty ako pre dochádzkový systém) a za predpokladu, že máte prístup do konkrétneho priestoru
a v konkrétnom čase, tak sa vám dvere odomknú.

Obr. 9

• v prípade, že je nastavená konﬁgurácia
„Povinná kontrola práce za nadčas
nadriadeným pracovníkom“ a zároveň
„Započítava sa len schválená práca za nadčas“.
3. MZDOVÝ PRACOVNÍK
• prístup ku všetkým pracovníkom alebo prístup
podľa strediska, skupiny, výplatného miesta
alebo zoznam vybraných pracovníkov
• manažérsky prístup
Mzdový pracovník sa používa v prípade, že je nastavená konﬁgurácia „Povinná kontrola mzdovým
pracovníkom“ pri zadaných prerušeniach.

• mesačný rozpis skutočne odpracovaných hodín
(bez prerušení)
• prehľad pohybov na dochádzkových
termináloch

PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM
Tento je súčasťou nášho docházkového systému.
Prístupový systém určuje kto a kedy môže vstúpiť
do miestnosti, kancelárie, skladu, jednoducho všade tam, kde je nutné sledovať prístup zamestnancov alebo externých pracovníkov.
U dverí (brány, vstupu) je namontovaná čítacia hlava (obr. 10), ktorá ovláda elektrický zámok. PriložeObr. 10
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PREMIER API – NOVÝ MODUL
PRENOS DÁT A PREPOJENIE
S INÝMI SYSTÉMAMI
Stále silnejúci tlak našich klientov na modernú komunikáciu s inými systémami nás prinútil k vývoju
nového modulu-rozhrania PREMIER API, ako najmodernejšieho spôsobu prepojenia aplikácií, pre
jednoduchú a automatickú komunikáciu s inými
systémami, či vytvárania vlastných aplikácií pre využitie dát informačného systému PREMIER.
V súčasnej dobe rozhranie PREMIER API nie je
oﬁciálne v ponuke našich produktov, kde bude
zaradené v priebehu prvých mesiacov roka 2019,
o čom budeme našich zákazníkov s predstihom informovať. Niektoré pilotné implementácie pomocou PREMIER API už prebehli úspešne a realizujú sa
ďalšie pilotné projekty.
PREMIER API je určené iba pre užívateľov PREMIER
Enterprise, ktorý využíva technológiu SQL databáze. Aplikácia komunikuje cez http 1.1 metódou
POST. Odoslané príkazy a prijaté dáta sú vo formáte JSON.
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ZÁKLADNÉ FUNKCIE PREMIER API
• Prepojenie IS PREMIER s akýmkoľvek externým
systémom online.
• E-shop – online napojenie externých e-shopov.

• Mobilné aplikácie.
• Automatické prepojenie so systémami
odberateľov/dodávateľov.
• Sprístupnenie IS PREMIER tretím stranám
– zobrazenie požadovaných informácií.

VÝHODY PREMIER API
• Všetka komunikácia prebieha on-line
a nevzniká časové oneskorenie.
• Aplikácia tretej strany kedykoľvek na
požiadanie aktualizuje alebo zapíše potrebné
dáta do programu PREMIER.
• Dáta sú kontrolované a nie je dovolené zapísať
neštandardné hodnoty.
• Možnosť komunikovať s viacerými účtovnými
jednotkami podľa ID_UJ v jednej inštalácii.
• Zabezpečenie cez HTTPS s Basic authorization
podľa používateľa v programe PREMIER.
• Jednoduchý nástroj pre vývojárov - prehľadná
dokumentácia.
PREMIER API je tiež základným stavebným kameňom pre vývoj novej webovej aplikácie PREMIER
AIR X, na ktorej vývoji intenzívne pracujeme a ktorá nahradí súčasnú aplikáciu PREMIER AIR, v ktorej
vývoji sa už nepokračuje. Vývoj PREMIER AIR X už
prebieha a veríme, že vám budeme môcť prezentovať jej prvú verziu pre vystavovanie faktúr a pokladničných dokladov v prvej polovici roka 2019.
Naša vízia je sústrediť sa, v čo najširšom možnom
funkčnom rozsahu, na vývoj tejto aplikácie, ktorá umožní najmodernejší spôsob užívania nášho
softvéru PREMIER prostredníctvom mobilných zariadení a jeho jednoduché sprístupnenie externým
subjektom pre zhotovovanie, resp. zobrazovanie
požadovaných operácií/informácií.
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PREMIER ENTERPRISE - JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO UŽ DOSTUPNÉ PRE VERZIU PREMIER ENTERPRISE

Dôvody pre prechod
na PREMIER system ENTERPRISE:

Počas tohto roka sme úspešne dokončili vývoj Jednoduchého účtovníctva pre verziu Enterprise, teda
pre technológiu SQL. Doteraz bola dostupná len
vo verzii PREMIER Smart. Jednoduché účtovníctvo
vo verzii Enterprise je automaticky dostupné pre
všetkých užívateľov, ktorí majú licenciu k jednoduchému účtovníctvu a zároveň k verzii PREMIER
ENTERPRISE.

• Bezpečnosť – vysoká miera zabezpečenia dát,
ktorá už nemusí byť zdieľaná po sieti. K adresárom s SQL dátami už nemá prístup žiadny
užívateľ, len administrátor SQL servera. Je tak
zabezpečené uloženie dát proti skopírovaniu
a zneužitiu. SQL databázy majú oveľa vyššiu
stabilitu pri náhlom výpadku servera.
• Stabilita – vyššia stabilita programu aj pri
veľkom objeme dát a veľkom počte užívateľov
v sieti. Nie je už potrebné vykonávať údržbu
ako napr. „Doktor databáz“, reindexácia dát
a ďalšie, pretože toto sa už deje priamo na SQL
servery. Nebolo zaznamenané jediné narušenia
dát.
• Rýchlosť – podstatné zrýchlenie spracovania
všetkých výkazov a náročných operácií
(kontrolný prepočet, inventúry, analýzy, štatistiky), oveľa menšia záťaž pre lokálnu sieť.
Výkonnejší databázový stroj, spracovanie SQL
dotazov a priama komunikácia v T-SQL. Výpočtové operácie sa už nevykonávajú na PC
stanici užívateľa, ale priamo na SQL servery.
• Žiadne obmedzenia kapacity dát – veľkosť databázy môže obsahovať až 16 TB, čím prakticky
nikdy nedôjde k budúcemu obmedzeniu
a nutnosti odpájať dáta. Limit nie je ani v počte
užívateľov.

Táto novinka je určite významnou udalosťou nielen
pre komerčné spoločnosti, ale predovšetkým pre
účtovné ﬁrmy, ktoré už využívajú verziu PREMIER
ENTERPRISE, alebo čakali s prechodom na verziu
ENTERPRISE na túto chvíľu.

PREMIER SYSTEM ENTERPRISE
Táto verzia si našla cestu k viac ako 200 spoločnostiam rôznych veľkostí a odborov podnikania.
Predovšetkým pre ﬁrmy s väčším objemom dát
a počtom užívateľov má svoje nezastupiteľné miesto, či už z hľadiska stability, neobmedzenosti dát
či vyššej rýchlosti. Je to tiež alternatíva pre existujúce spoločnosti, ktoré v štandardnej verzii naplnili
maximálny limit veľkosti databáz PREMIER Smart.
PREMIER ENTERPRISE predstavuje technologickú
vyspelosť našich produktov.
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• Prepojenie na ďalšie SW tretích strán – MS SQL
je variabilná databáza a je možné tak používať
aj ďalšie aplikácie, ktoré budú čerpať z databáz
IS PREMIER, či naopak. Napojenie na eshop
alebo rôzne externé databázové aplikácie je
možné pomocou našich programátorov, ktorí
vytvárajú automatické prevodové, či importné
aplikácie.

