Daňová evidence

Mzdy a personalistika

Rozšíření a doplňky

Program je dodáván ve čtyřech variantách, lišících se rozsahem účetních
knih a evidencí. Kdykoliv je možné přejít na vyšší variantu.

Samostatný program pro mzdovou evidenci může být úzce navázán
na daňovou evidenci. Ovládání je velmi jednoduché, výsledkem jsou
kompletně zpracované mzda dle aktuální legislativy včetně tisku všech
sestav, elektronického podání výkazů a automatického vystavení
příkazů k úhradě. Mzdové platby se mohou automaticky zaúčtovávat
do daňové evidence nebo účetnictví.

Ke všem programům uvedeným v tomto ceníku lze dokoupit následující
rozšíření a doplňky.

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
Je určen pro situace, kde je potřeba pouze fakturaci a sklady.

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

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

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) a s přímou
návazností na evidenci docházky
• 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 slev na dani a daňových bonusů
• Automatický výpočet penzijního připojištění
• Automatický výpočet dorovnání zdravotního pojištění
• Výpočet zákonného pojištění odpovědnosti organizace
• Důležité výkazy pro instituce lze vytisknout a přímo odevzdat
v elektronické i tištěné formě
• Uživatelsky přístupné daňové tabulky, odčitatelné položky a slevy
• Automatické zaúčtování mezd do Deníku Profi
• Hromadné příkazy k úhradě, homebanking
• Možnost předvolit pravidelně se opakující platby...............4.400 Kč

Kniha jízd
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.

ASISTENT FREE

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

KOMUNIKÁTOR
• Program zabezpečuje tisk na všech tiskárnách, podporovaných
Windows, export všech tiskových sestav do PDF a elektronické
podání vybraných sestav ve formátu XML......................... ZDARMA

MODUL PRO EET
• Samostatný modul pro EET z produkce firmy MOPRO doplní do
programů Deník Profi, Sklad Profi a Pokladna schopnost kontaktu
se serverem finanční správy a tisk fiskálních kódů na paragonech
a stvrzenkách. Modul je možné použít pouze pro jedno PC
a jednu zpracovávanou firmu.................................................2.000 Kč

BALÍČEK GDPR
• Do programu Mzdy Profi doplní možnost částečné nebo úplné
anonymizace citlivých údajů jak při zobrazení na displeji, tak při
tisku důležitých výkazů a sestav. Kromě toho aktivuje automatické
záznamy o provedených tiscích a exportech (žurnál) a zpřístupní
řadu sestav k povinnostem GDPR (informace o zpracování údajů
a souhlasy se zpracováním údajů).
• U programů Deník Profi, Sklad Profi a Pokladna doplní nové
funkce do adresáře firem - možnost vymazání firmy se zachováním údajů pro účely daňových povinností a analýzu firem, které
by neměly být do dalšího účetního roku převáděny (protože u
nich není souhlas se zpracováním dat ani žádné aktivní zakázky).
Zpřístupní také řadu sestav k povinnostem GDPR (informace
o zpracování údajů a souhlasy se zpracováním údajů).
• Kromě toho je součástí balíčku i podrobný návod, popisující
zásady GDPR, jejich důsledky pro podnikatele i postup, jak si
vytvořit vnitropodnikovou směrnici
• Aktivace uvedených funkcí ve všech programech..............1.400 Kč

Slevy

Využívá sklady z Deníku nebo Skladu. Lze v ní pouze vystavovat paragony.

• 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

POKLADNA

ASISTENT A

SLEVA PŘI PŘECHODU Z JINÉHO PROGRAMU

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

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

Počítačová pokladna
• Samostatná evidence paragonů.............................................1.000 Kč

V průběhu roku jsou nabízeny mimořádné prodejní akce, při kterých
jsou vybrané programy nebo rozšíření k dispozici se slevou. Výhodné
nabídky jsou k dispozici také pro registrované uživatele programů JAPO.
Informujte se prosím na telefonu 777 161716 nebo na našich stránkách
http://www.japo.cz

LEGISLATIVA, NASTAVENÍ PROGRAMU, AKTUALIZACE

OBJEDNÁNÍ, DODÁVKA

• 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 ...
• Zásadní (placené) čtvrtletní aktualizace jsou vydávány k 1. 3., 1. 6.,
1. 9. a 1. 12., kromě toho jsou v mezidobí k dispozici drobné aktualizace, které jsou k dispozici uživatelům příslušných čtvrtletních
verzí zdarma.
• Všechny aktualizace jsou k dispozici na našich internetových
stránkách http://www.japo.cz.
• V případě zájmu je možné sjednat automatické celoroční zasílání
změn poštou, nebo jejich stahování z internetu.

• 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 nebo
platba převodem.
• Plné verze je možné stáhnout z našich internetových stránek na
adrese http://www.japo.cz nebo je dodáváme na CD (na přání
i na 3,5“ disketě, USB flešce nebo SD kartě).

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 ...
• Zdarma je k dispozici telefonní poradenská služba, která řeší
nejen dotazy k ovládání, ale i daňové a účetní problémy
• V případě potřeby je možné využít servisních zásahů pomocí
vzdálené správy (připojení se na počítač zákazníka pomocí
programu TeamViewer). Klientská verze TeamVieweru JAPO
je k dispozici na stránkách http://www.japo.cz.
• 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

POŽADAVKY NA HARDWARE, OPERAČNÍ SYSTÉM
• Programy jsou nenáročné na hardware, je možné je bez problémů
používat na všech počítačích s operačním systémem Windows.
Instalátor automaticky rozezná používanou verzi a přizpůsobí
tomu rozsah instalace. V případě 64 bitových Windows automaticky nainstaluje také program DosBox. Na ploše se vytvoří dvě sady
zástupců pro spuštění v okně a přes celou obrazovku.
• Pomocí příslušných emulátorů je možné programy používat
i v operačních systémech Mac OS X a Linux.
• V případě zájmu nabízíme pomoc s instalací a používáním programů JAPO (včetně zaškolení) na počítačích s operačními systémy
Windows a Mac OS X (osobně nebo pomocí vzdálené správy).

Nemusíte zruinovat
svoji pokladnu ...

INSTALAČNÍ CD
• I když dnes dává většina zákazníků přednost stažení programů z
našich internetových stránek, k dispozici máme i instalační CD.
• Najdete na něm instalátor plných verzí všech programů JAPO.
Program při instalaci automaticky rozezná verzi Windows a přizpůsobí tomu rozsah instalace. Programy se nainstalují ve formě
demo verze, při následné aktivaci pak je možné zvolit některou z
volně šiřitelných verzí, nebo zakoupenou plnou verzi. K dispozici
jsou také zkušební data v některém z minulých účetních období.
• Na CD dále najdete naši kompletní internetovou prezentaci včetně
všech tiskových materiálů (manuálů, letáků, popisů) a řady zajímavých pomocných programů.
• Stávající uživatelé programů JAPO najdou na CD také nejnovější
aktualizaci (upgrade).

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 ...
• Instalace se provádí pomocí instalátoru plných verzí, který lze
stáhnout z našich internetových stránek http://www.japo.cz nebo
objednat na CD. Programy se nainstalují ve formě demo verze,
příslušná volně šiřitelná verze se z nich stane po aktivaci.

CENY V TOMTO CENÍKU
• Jsou platné od 1. ledna 2021 do vydání dalšího ceníku.
• Jsou uvedeny bez DPH, která je u software 21%.

JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389, 687 12 Bílovice
http://www.japo.cz
Výhradní prodej a podpora:
Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566, 687 13 Březolupy
tel: 777 161716
e-mail: pochyly@japo.cz

Naše programy
nabízí nejlepší poměr
mezi kvalitou a cenou

