Daňová evidence

Účetnictví

Kniha jízd

Protože požadavky uživatelů i míra zpracovávání jednoduchého účetnictví jsou různé, byl zvolen stavebnicový systém. Deník Profi je dodáván
v několika variantách, lišících se rozsahem účetních knih.

Obdobně jako Deník, i Konto je řešeno modulovým způsobem. Navíc je
možné zvolit síťovou nebo nesíťovou verzi. Z nižší na vyšší verzi programu je kdykoliv možné přejít, a to pouze po zaplacení rozdílu v cenách.
K dispozici jsou také převodové můstky pro přechod z daňové evidence.

Prodává se pod jménem Asistent a je ve verzi FREE součástí dodávky
všech programů JAPO. Vyšší verze Deníku Profi (C a D) obsahují plnou
verzi Asistenta A s evidencemi cestovních výkazů a knihou jízd.

DENÍK PROFI A
• Peněžní a nepeněžní deník, přijaté a vydané doklady
• Dohody o zápočtech vč. automatického zaúčtování
• Přiznání k dani z příjmu včetně příloh, přiznání k DPH
• Majetek, drobný majetek, automatické a ruční odpisy
• 10 účtů, 10 pokladen, 999 středisek, volitelné sestavy......... 1.400 Kč

DENÍK PROFI B
• Knihy a evidence z Deníku Profi A
• 10 řad odběratelských faktur v Kč a v cizí měně
• Přenos daňové povinnosti včetně výkazu ve formátu XML
• Podpora příspěvků na recyklaci a autorských odměn
• Sledování pošty, tisk dobírkových a balíkových průvodek
• Adresář firem s 5 poštovními adresami k živnostenské
• Katalog služeb s 10 dealerskými cenami...............................2.800 Kč

DENÍK PROFI C
• Knihy a evidence z Deníku Profi B
• Přijaté a vydané objednávky, dodací listy
• Hromadné příkazy k úhradě, homebanking ABO a KB Best
• Kniha jízd, předvolené jízdy a trasy, cestovní výkazy..........4.200 Kč

DENÍK PROFI D
• Knihy a evidence z Deníku Profi C
• 90 samostatných skladů s podporou čárového kódu..........5.600 Kč

Samostatný sklad
Sklad Profi A je optimalizován pro spolupráci s Deníkem Profi. Úhrady
faktur se automaticky zaúčtovávají, veškeré datové soubory jsou vzájemně kompatibilní. Data je možné přenášet i na dálku ...

SKLAD PROFI B
• 10 řad odběratelských faktur v Kč a v cizí měně
• Přenos daňové povinnosti s návazností na daňovou evidenci
• Podpora příspěvků na recyklaci a autorských odměn
• Sledování pošty, tisk dobírkových a balíkových průvodek
• Adresář firem s 5 poštovními adresami k živnostenské
• Objednávky, dodací listy, katalog služeb............................... 1.400 Kč

KONTO A
• Deník účetních dokladů, saldokonto
• Kniha přijatých faktur, odbyt, fakturace
• Podpora příspěvků na recyklaci a autorských odměn
• Pokladna, banka, přiznání k DPH
• Přenos daňové povinnosti včetně výkazu ve formátu XML
• 20 účtů, 20 pokladen, 999 středisek.......................................5.900 Kč

KONTO B
• Knihy a evidence z Konta A
• Adresář firem, zakázky, oznamovací povinnost
• Evidence zápočtů, katalog služeb, kniha jízd
• Investiční majetek, odpisy
• Příkazy k úhradě, homebanking ABO, KB a Gemini
• Import výpisů z účtu z homebankingu..................................8.400 Kč

KONTO C
• Knihy a evidence z Konta B
• 36 samostatných skladů typu A i B, neomezeně prodejních cen
• Reálné, průměrné a pevné skladové ceny
• Přijaté a vydané objednávky, dodací listy, kupní smlouvy
• Podpora čtečky čárového kódu
• Počítačová pokladna, výroba, kompletace.......................... 10.900 Kč

Samostatný sklad
Sklad je optimalizován pro spolupráci s Kontem, propojení je možné ale
i s Deníkem Profi. Úhrady faktur se automaticky zaúčtovávají, veškeré
soubory jsou kompatibilní. Data je možné přenášet na dálku ...

SÍŤOVÝ SKLAD A
• 36 samostatných skladů typu A i B, 5 prodejních cen
• Podpora příspěvků na recyklaci a autorských odměn
• Reálné, průměrné a pevné skladové ceny
• Příjemky, výdejky......................................................................2.900 Kč

SÍŤOVÝ SKLAD B

• Knihy a evidence ze Skladu Profi B
• 90 samostatných skladů, příjemky, výdejky
• Paragony, podpora pro čtečku čárového kódu....................2.800 Kč

• 20 řad odběratelských faktur v Kč a v cizí měně
• Přenos daňové povinnosti s návazností na účetnictví
• Adresář firem, zakázky, výroba, katalog služeb
• Přijaté a vydané objednávky, dodací listy, kupní smlouvy
• Podpora čtečky čárového kódu
• Počítačová pokladna, výroba, kompletace............................5.900 Kč

Rozšíření a doplňky

Rozšíření a doplňky

POČÍTAČOVÁ POKLADNA

MULTILICENCE

• Samostatná evidence paragonů.............................................. 1.000 Kč

• Licence pro umístění na dalším pracovišti........................50% z ceny
• Licence pro zpracování další firmy...........................................600 Kč

SKLAD PROFI A

MULTILICENCE

SÍŤOVÁ VERZE

ASISTENT FREE
• Jednoduchý textový editor s návazností na tiskové sestavy
• Adresář firem s 5 poštovními adresami k živnostenské
• Daňové tabulky, odčitatelné položky
• Kompletní přiznání k dani z příjmu s přílohami
• Správa a oprava datových souborů
• Registrační karta, objednávky upgrade................................ZDARMA

ASISTENT A
• Kniha jízd, předvolené jízdy a trasy, cestovní výkazy.......... 1.000 Kč

Mzdy a personalistika
Mzdová evidence včetně automatického sestavení výkazů, příkazů
k úhradě a zaúčtování mzdových plateb. Tisk všech potřebných dokumentů. Program je nezávislý na změnách legislativy.

MZDY PROFI A
• Verze bez evidence pracovních neschopností
• V prodeji pouze po omezenou dobu
• Zvýhodněná cena.....................................................................2.200 Kč

MZDY PROFI B
• Evidence pracovníků, mzdové listy
• Evidence pracovních neschopností s výpočtem náhrad za dobu
prvních 14 nebo 21 dnů (v závislosti na období PN)
• Přímo v kartě pracovníka lze nastavit slevy na dani a odčitatelné
položky včetně detailů o vyživovaných dětech
• Pravidelně se opakující složky mezd je možné předvolit pomocí
mzdového předpisu a při zpracování načíst stiskem jedné klávesy
• Automatické i ruční Evidenční listy důchodového pojištění
• Mzdové klíče, informační klíče, druhy činností
• Automatický výpočet průměrů a denního vyměřovacího základu
• Automatický výpočet náhrad za nemoc poskytovaných zaměstnavatelem v prvních 14 dnech nemoci
• Automatický výpočet slev na dani a daňových bonusů
• Automatický výpočet penzijního připojištění
• Automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění
• Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti organizace
• Výkazy pro instituce lze vytisknout a přímo odevzdat
• Uživatelsky přístupné daňové tabulky, odčitatelné položky a slevy
• Automatické zaúčtování mezd do Deníku Profi a Konta
• Hromadné příkazy k úhradě, homebanking
• Možnost předvolit pravidelně se opakující platby................4.400 Kč

Rozšíření a doplňky
MULTILICENCE

• Příplatek k ceně programu..................................................50% z ceny

• Licence pro umístění na dalším pracovišti........................50% z ceny
• Licence pro zpracování další firmy...........................................300 Kč

SLEVA PŘI PŘECHODU Z JINÉHO PROGRAMU

SLEVA PŘI PŘECHODU Z JINÉHO PROGRAMU

SLEVA PŘI PŘECHODU Z JINÉHO PROGRAMU

• Pokud je původní program v aktuální verzi............. max 50% z ceny

• Pokud je původní program v aktuální verzi............. max 50% z ceny

• Pokud je původní program v aktuální verzi............. max 50% z ceny

• Licence pro umístění na dalším pracovišti........................50% z ceny
• Licence pro zpracování další firmy...........................................300 Kč

NASAZENÍ V SÍTI A NA VZDÁLENÝCH PRACOVIŠTÍCH

POŽADAVKY NA HARDWARE, OPERAČNÍ SYSTÉM

• Řada programů může být dodána v síťové nebo nesíťové verzi ...
• Pokud má firma více filiálek, mohou být programy umístěny na
pobočkách a v centru pak prováděna sumarizace ...
• Všechny programy jsou vzájemně propojitelné, datové soubory
lze převádět, provádět automatické zaúčtování ...
• Pomocí importních a exportních funkcí je možné propojení i na
programy jiných výrobců ...

• Programy jsou nenáročné na hardware, obsahují zabudovanou
podporu češtiny pro klávesnici, displej i pro starší typy tiskáren ...
• Na tiskárnách, které nepodporují DOS nebo jsou připojeny pomo-cí rozhraní USB je možný tisk pomocí programu Komunikátor ...
• Programy je možné používat v prostředí operačních systémů DOS,
Windows 3.x, Windows9x, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7 a 8. V prostředí 64 bitových Windows (pokud nemají obsaženu podporu DOSu
v režimu Windows XP) je bezproblémový chod řešen pomocí
podpůrného programu DOSBox. Řada uživatelů používá programy
JAPO také v operačních systémech Mac OS X a Linux (pomocí
příslušných emulátorů).

TISK PROSTŘEDNICTVÍM PROGRAMU KOMUNIKÁTOR
• Komunikátor A:.....................................................................ZDARMA
• Zabezpečuje tisk všech sestav z programů JAPO na tiskárnách,
které nepodporují DOS nebo jsou připojeny přes rozhraní USB
nebo bezdrátově. Vybrané sestavy (přiznání k DPH, faktury, dodací listy, objednávky, výplatní pásky ...) jsou navíc převáděny do
grafické formy, a je možné je vytisknout nebo odfaxovat. Kteroukoliv grafickou sestavu je možné převést do formátu PDF.
• Komunikátor B:.........................................................................900 Kč
• Obsahuje rozšíření o elektronické podání výkazů pomocí portálu
daňové správy a pomocí programu FormFiller datovou schránkou.
• Doplnění Komunikátora o firemní logo:...........................900 Kč
• Grafické sestavy, u kterých to má smysl (faktury, objednávky,
mzdové listy atd.) jsou rozšířeny o firemní logo dodané zákazníkem, případně zpracované firmou JAPO.
• Doplnění Komunikátora o export EDI:........................... 1.500 Kč
• Za poplatek získáte možnost exportovat faktury, vydané objednávky a dodací listy do formátu EDI, který vyžadují velké řetězce
provozující sítě obchodních domů.

LEGISLATIVA, UPGRADE, NASTAVENÍ PROGRAMU
• V programech je zabudována legislativa od roku 1993 dále ...
• Programy umožňují současnou práci ve více účetních obdobích.
Mezi jednotlivými účetními roky je možné převádět data ...
• V jednom programu je možné vést až 999 firem, každou z nich je
možné rozčlenit až na 999 středisek ...
• Všechny důležité parametry programu, daňové tabulky, odčitatelné položky apod. je možné nastavit ...
• Programy samy sledují své stáří a doporučují instalaci upgrade ...
• Průběžné změny jsou k dispozici na internetu ...
• V případě zájmu je možné sjednat automatické celoroční zasílání
změn poštou, nebo jejich stahování z internetu.

DOKUMENTACE, PODPORA ZE STRANY VÝROBCE
• Součástí dodávky je podrobný manuál a příručka Začínáme ve
formátu PDF, které popisují způsob instalace a ovládání programu.
Tištěné verze je možné objednat na hot-line ...
• Na posledním řádku displeje je kdykoliv k dispozici nápověda ...
• Uživatelům je zdarma k dispozici telefonní poradenská služba,
která řeší nejen dotazy k ovládání, ale i daňové a účetní problémy
• Dotazy je možné zasílat také poštou, faxem a e-mailem ...
• Po dohodě je možné zaslat k analýze datové soubory ...
• Pro zákazníky kteří předpokládají nasazení programů na více místech, je k dispozici řada modelových situací s popisem způsobu
vzájemného propojení ...
• Bezplatnou službou je také poradenství při výběru vhodného
hardware (počítače, tiskárny, ...) a zabezpečení pracovišť proti rizikovým vlivům (antivirový software, záložní zdroje UPS, ...)
• Podrobné informace o legislativních a programových změnách
jsou pravidelně umisťovány na firemní stránky http://www.japo.cz
• Tamtéž je možno najít také odpovědi na nejčastější dotazy, letáky,
návody, popisy a manuály v elektronické formě a mnoho dalšího
• Bezplatně je možné získávat informace o upgradech pomocí
e-mailu. Toutéž formou je možné také objednávat a posílat dotazy.

Nemusíte zruinovat
svoji pokladnu ...

OBJEDNÁNÍ, DODÁVKA
• Programy je možné objednat, písemně nebo telefonicky.
• Objednané zboží je odesláno nejpozději do dvou dnů na dobírku.
• V předem dohodnutých případech je možné osobní převzetí
v kanceláři obchodního oddělení nebo platba převodem.
• Plné verze jsou dodávány na CD, na přání je možné dodání na
3,5“ disketě, USB flešce nebo SD kartě.

VOLNĚ ŠIŘITELNÉ VERZE ÚČETNÍCH PROGRAMŮ
• Verze START: do datových souborů je možné zapsat maximálně
250 záznamů. Během této doby je kdispozici plnohodnotná
podpora výrobce. Kapacita počtu vět zcela postačuje na dokonalé
vyzkoušení schopností programu ...
• Verze FREE: do datových souborů je možné zapsat maximálně
500 záznamů. Uživatel si musí vystačit bez podpory (hot-line).
Počet vět postačuje na zpracování celoročního účetnictví ...

DEMONSTRAČNÍ CD
• Deník Profi a Konto jsou na CD k dispozici v plnohodnotných
volně šiřitelných verzích Start a FREE ...
• Ostatní programy jsou v demo verzích, které umožňují zápis maximálně 20 vět do každého z datových souborů. U Mezd je navíc
omezení na maximálně jednoho pracovníka. Všechny ostatní
funkce jsou neomezené a srovnatelné s plnými verzemi ...
• Přiložena je také plná verze programu Komunikátor A.
• Na CD dále najdete zkušební data, průvodce demo verzí, manuály, letáky a ceníky v elektronické formě, pomocné programy,
výběr z firemní internetové prezentace, filmové upoutávky ...
• Všechny uvedené programy a textové materiály je také možné
volně stáhnout z internetových stránek http://www.japo.cz

CENY V TOMTO CENÍKU
• Jsou platné od 1. ledna 2014 do vydání dalšího ceníku
• Jsou uvedeny bez DPH, která je u software 21%

JAPO Zlín, spol. s r. o., Družstevní 431, Slušovice
tel/fax: 577 981238, tel: 777 161716, 777 187536, 777 187535
http://www.japo.cz e-mail: info@japo.cz

Naše programy
nabízí nejlepší poměr
mezi kvalitou a cenou

