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ODBĚRATELSKÉ

VZTAHY

Evidence došlých faktur (materiálové, režijní,
investiční, zahraniční, proforma), vystavení příkazu k
úhradě, evidence plateb a tisk saldokonta, likvidace
faktur, analytická evidence zůstatků účtů 321, 04x,
05x, 111, 131, 314 a 395. Položková evidence daně z
přidané hodnoty při nákupu dle daňových sazeb a
dokladů, výstup pro program ÚČETNICTVÍ.
Komunikace s bankovními systémy (Homebanking) systém ABO/Best (zasílání příkazů k úhradě do banky
a příjem výpisu z účtu z banky).

VZTAHY

PENĚŽNÍ VZTAHY
Evidence pokladních dokladů (oddělená evidence
tuzemské a valutové pokladny), tisk příjmových a
výdajových pokladních dokladů, tisk pokladní knihy
(denní, měsíční), rozúčtování, evidence měsíčních a
ročních záloh, evidence daně z přidané hodnoty u
nákupu a prodeje přes pokladnu, evidence položek
běžného účtu a ostatních kreditních i debetních účtů
(v Kč i v devizách), rozúčtování, tisk knihy banky,
propojení s platbami v DODAVATELSKÝCH a
ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH, výstup pro program
ÚČETNICTVÍ.

Vystavení faktur (tisk na čistý papír nebo do
předtištěných formulářů), rozúčtování, evidence
plateb a tisk saldokonta, automatizovaný tisk
upomínek, penalizačních faktur (i částečné penále ),
evidence záloh k fakturám, vystavování a evidence
proforma faktur, analytická evidence zůstatků účtů
311 a 324 (přijaté zálohy). Odpis nedobytných
pohledávek. Položková evidence daně z přidané
hodnoty při prodeji dle daňových sazeb a dokladů,
výstup pro program ÚČETNICTVÍ.

SKLADOVÁ EVIDENCE

SKLADOVÁ A PRODEJNÍ

Evidence ceníku materiálu, vystavení pohybových
dokladů, rozúčtování podle druhů pohybu, průběžná
evidence stavu na skladech, přecenění materiálu,
vyřazování bezpohybových materiálů, inventura,
sledování spotřeby materiálu podle zakázek, výstup
pro program ÚČETNICTVÍ.

Evidence ceníku zboží, vystavení pohybových
dokladů,daňových dokladů a faktur, rezervace zboží,
proforma faktury, pokladní evidence, rozúčtování
podle druhů pohybu, průběžná evidence stavu na
skladech, vyřazování bezpohybových položek,
inventura, propojení s programem ODBĚRATELSKÉ
VZTAHY (převod faktur), výstup pro program
ÚČETNICTVÍ.

MATERIÁLU

EVIDENCE

DROBNÉHO MAJETKU
Evidence drobného majetku na skladě a v používání,
tisk pohybových dokladů, evidence vydaného majetku
dle inventárního čísla podle středisek a pracovišť a
pracovníků, měsíční regleta stavu na skladě, převody
mezi středisky, inventarizační sestavy. Účetní
evidence dlouhodobého drobného majetku včetně
možnosti průběžného odepisování a neúčetní
(operativní) evidence drobného majetku, výstup pro
program ÚČETNICTVÍ.

SOCIÁLNÍ EVIDENCE
OBYVATEL

Evidence klientů sociálních zařízení, výpočet úhrad za
pobyt a služby, kapesného a evidence pobytu mimo
zařízení včetně výpočtu vratek.
Vedení evidence při správě finančních prostředků
klientů. Rozdělení prostředků do různých skupin
(vkladní knížky, pokladna, ostatní vklady, apod.).
Možnost tisku evidenčních listů, automatické
provedení inventury.
Výstup pro program ÚČETNICTVÍ.

EVIDENCE ZBOŽÍ

ÚČETNICTVÍ
Evidence všech účetních operací podnikového i
vnitropodnikového účetnictví, možnost členění na
střediska, účelové zdroje a zakázky, evidenční tisk
účetních dokladů, tisk celkové, střediskové , účelové a
zakázkové výsledovky, rozvahy, cash flow, stavu
fondů, tisk výkazů (Výkaz zisků a ztrát, Rozvaha a
Příloha). Tisk měsíčního nebo čtvrtletního přiznání
k dani z přidané hodnoty (z podkladů jednotlivých
výše uvedených programů). Možnost měsíčního (
čtvrtletního, ročního ) plánování libovolných účtů
výsledovky a rozdělení fondů, porovnání se
skutečností. Propojení na systémy GORDIC, CSUIS a
PAP (export účetních obratů a účetních výkazů pro
účetní systém zřizovatele – obec, kraj). Možnost
propojení s ostatními podsystémy a převod měsíčního
účtování. Grafické zobrazení zvolených údajů.

MZDY A PERSONÁLNÍ
EVIDENCE

Evidence všech osobních i mzdových údajů
pracovníků, tisk osobních karet včetně mzdových listů,
výběry pracovníků dle libovolných podmínek. Výpočet
mezd podle zadaného číselníku druhů mzdy, sledování
čerpání dovolené, výpočet průměrů, nemocenských
dávek, sociálního a zdravotního pojištění včetně
částek placených zaměstnavatelem, roční vyrovnání
daně z příjmu, sledování půjček, pojištění, spoření,
příkazy k úhradě atd. Tisk pracovních smluv,
zápočtových listů, podkladů pro sociální a zdravotní
pojišťovny.
Statistika.
Výstup
pro
program
ÚČETNICTVÍ.

EVIDENCE

DLOUHODOBÉHO
MAJETKU
Evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého
majetku, tisk evidenčních karet, měsíční výpočet
odpisů podle zadané sazby (rovnoměrný, zrychlený),
třídění dle skupin, středisek, pracovišť, převody mezi
středisky, vyřazení, inventarizační sestavy, roční
přehled účetních a daňových odpisů, výstup pro
program ÚČETNICTVÍ.

RECEPTURY A

NORMOVANÝ VÝDEJ
POTRAVIN
Skladová evidence potravin, vystavení pohybových
dokladů, průběžná evidence stavu na skladě.
Vytváření souboru receptur, jídelníčku, normovaných
výdejek potravin a jejich převod do skladové evidence
(odpis potravin ze skladu).
Sledování finanční normy a porovnání se skutečnou
spotřebou. Možnost tisku spotřebního koše.
Vedení systému HACCP.
Výstup pro program ÚČETNICTVÍ.

CENÍK PROGRAMŮ
Programový modul

Jednouživatelská
verze

DODAVATELSKÉ VZTAHY

Síťová verze

pro 2 – 5 pracovišť

6 700 Kč

Síťová verze
neomezená

nebo multiverze

8 000 Kč

10 000 Kč

5 400 Kč

6 800 Kč

ODBĚRATELSKÉ VZTAHY

7 500 Kč

9 000 Kč

SKLADOVÁ EVIDENCE MATERIÁLU

6 700 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

EVIDENCE DROBNÉHO MAJETKU

EVIDENCE DLOUHODOBÉHO MAJETKU

3 700 Kč

4 500 Kč

4 500 Kč

5 600 Kč

SOCIÁLNÍ EVIDENCE OBYVATEL

3 700 Kč

4 500 Kč

12 000 Kč

14 400 Kč

PENĚŽNÍ VZTAHY

4 500 Kč

SKLADOVÁ A PRODEJNÍ EVIDENCE ZBOŽÍ

7 500 Kč

RECEPTURY A NORMOVANÝ VÝDEJ POTRAVIN
MZDY A PERSONÁLNÍ EVIDENCE
ÚČETNICTVÍ

6 700 Kč

7 500 Kč

9 000 Kč

11 200 Kč

11 200 Kč

5 400 Kč

6 800 Kč

5 600 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

9 000 Kč

11 200 Kč

18 000 Kč

SLEVY PODLE POČTU ZAKOUPENÝCH MODULŮ

4 moduly
3 moduly

- 10 %

-5%

5 modulů

- 15 %

6 modulů

- 20 %

7 modulů

- 25 %

8 modulů

9 modulů

- 30 %

- 35 %

10 modulů

- 40 %

Ceny programů jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (21 %)
◉
V ceně programu je instalace včetně zaškolení obsluhy, dohled nad zpracováním
jedné měsíční uzávěrky a bezplatný upgrade po dobu 12 měsíců.
◉
Po uplynutí záruční doby 12 měsíců jsou další aktualizace programů, poradenství,
servisní a programátorské služby poskytovány na základě smlouvy o roční
licenční podpoře.
◉
Licenční poplatek zahrnující průběžnou pozáruční aktualizaci software a
telefonický servis (Hot Line) je ve výši 2,5% z ceny programů měsíčně.
Kontakty
Ing. Marek Vlasák

608 261 161

vlasak@emsoft.cz

RNDr. Ivana Fojtová

608 744 181

fojtova@emsoft.cz

Karbenská 4, 794 01 Krnov

