NAUČÍ VÁŠ PROGRAM TISKNOUT V BARVĚ, FAXOVAT, MAILOVAT ...
V souladu se světovým trendem, kterým je digitalizace a vzrůstající obliba elektronických médií, přichází naše firma s programem Komunikátor. Jedná se o aplikaci
psanou přímo pro Windows, která zabezpečí přímé napojení tiskových sestav vytvářených programy JAPO na komunikační kanály, podporované operačním systémem:

VARIANTA A: TISK POD WINDOWS ZDARMA
Tisk všech sestav z programů JAPO na kterékoliv z tiskáren podporovaných Windows. Program načte a v obdobné formě vytiskne kteroukoliv
tiskovou sestavu vygenerovanou programem JAPO. Tato funkce je výhodná u tiskáren nepodporujících DOS, nebo připojených přes rozhraní USB či bezdrátově.

VARIANTA B: TISK A FAXOVÁNÍ V GRAFICE A S LOGEM
Tisk vybraných sestav v grafické formě a s firemním logem. Program Komunikátor načte a do grafické formy převede nejdůležitější sestavy
z programů Deník a Konto. K jejich tvorbě jsou využita kvalitní písma instalovaná v systému, vložit je možné také libovolné barevné logo.
Přímé odfaxování tiskové sestavy. Pokud máte na svém počítači instalovaný modem a obslužný software, můžete využít přímé odfaxování tiskové
sestavy. Program Komunikátor načte tiskovou sestavu a v grafické formě ji odešle na vámi definované číslo. Jediné, co musíte udělat je nastavit kam se má
sestava poslat. Místo cílové tiskárny vyberete ze seznamu ovladač vašeho faxu a pak již budete odpovídat na dotazy faxového programu.

VARIANTA C: ODESÍLÁNÍ SESTAV E-MAILEM A KONTAK T NA INSTITUCE
Přímé odeslání tiskové sestavy jako přílohy k e-mailu. Zvolíte-li tuto variantu, načte Komunikátor tiskovou sestavu z Konta nebo Deníku a převede
ji do grafické formy. Potom zavolá aplikaci pro obsluhu elektronické pošty (např. Outlook Express), do které tuto sestavu vloží jako přílohu. Na vás pak bude,
abyste zadali cílovou adresu a případně do e-mailu připsali pár slov.
Přímý kontakt elektronickou formou na státní instituce. Na podzim roku 2001 byl schválen zákon o zavedení elektronického podpisu. Po ustavení
certifikační autority, která bude spravovat a přidělovat elektronické podpisy a po zavedení elektronických podatelen na úřadech, bude možné podávat daňová
přiznání a různé výkazy elektronickou formou. Jakmile budou tyto možnosti dostupné, bude program Komunikátor rozšířen o možnost vytváření a odesílání
takovýchto přiznání a výkazů. Odpadne tím nutnost sestavy tisknout, potvrzovat a odesílat, případně osobně předávat na úřadech.

PŘEHLED SESTAV, KTERÉ LZE TISKNOUT GRAFICKY A S LOGEM:
Základní varianta programu dokáže v obdobné formě vytisknout nebo odfaxovat všechny sestavy z programů JAPO.
Kromě toho u vybraných formulářů provádí konverzi do grafické formy a vložení loga firmy (na objednávku je možné
tyto formuláře zcela přizpůsobit firemnímu designu, barvám, hlavičkovým papírům apod.):
Faktura (daňový doklad) – česky
Faktura - německy
Faktura - anglicky
Faktura - francouzsky
Podrobná faktura
Stvrzenka - daňový doklad

Pokladní doklad
Dodací list
Výdejka ze skladu
Nabídka
Potvrzení přijaté objednávky
Vydaná objednávka

Kromě těchto a několika dalších formulářů je v programu zabudován také aktuální vzor Přiznání k DPH a to ve formě
shodné s originálem. Až bude inovováno nepovedené Přiznání k dani z příjmu za rok 2001,tak jej také doplníme do
programu. Na objednávku je možné do programu přidat další sestavy, o které má uživatel zájem.

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY:
Program Komunikátor je dodáván na CD a nebo 3 disketách
3.5". Podmínkou pro správnou funkci programu je Konto nebo
Deník ve verzích pro rok 2002. Počítač by měl být minimálně
v konfiguraci Pentium 150 MHz nebo vyšší, 16 MB RAM nebo
více, minimálně 10 MB volného místa na pevném disku.
Komunikátor je testován pro operační systémy Windows 95,
98, ME, NT a 2000. Chcete-li využít odesílání faxů, je třeba
mít instalovaný interní nebo externí modem a příslušný
ovladač pro OS. Pro e-mailovou komunikaci je nutný mailový
klient, např. Outlook Express, minimálně ve verzi 5.0.

CENA:
Varianta A je pro všechny uživatele programů JAPO zdarma.
Varianta B stojí 900,- Kč + 5% DPH. Varianta C bude
k dispozici v průběhu druhé poloviny roku 2002. Program je
možné také individuálně upravit dle přání zákazníka, cena je
potom stanovena individuálně. Uživatelé, kteří se rozhodnou
přejít z varianty nižší na vyšší mohou využít zvýhodněný
upgrade (za rozdíl cen). Upgrade používaných účetních
programů JAPO (aby spolupracovaly s Komunikátorem) je
nutné objednat a zaplatit samostatně.

OBJEDNÁVKY ADRESUJTE:
JAPO Zlín, spol. s r.o., Družstevní 431, 763 15 Slušovice
Tel/fax: 067/7981238, tel: 0603/839221, 0604/244462
e-mail: info@japo.cz, japo@mac.com, jkolinek@quick.cz
http://www.japo.cz, http://japo.webpark.cz

Daòový doklad:

1234567890

Datum uskuteènìn zdanitelného plnìn :
10. 10. 2001
Datum vystavení:
10. 10. 2001
Datum splatnosti:
10. 10. 2001
Forma úhrady:
Pøíkaz k úhradì

Dodavatel:

Pøíjemce:

Odbìratel:

JAPO Zlín, spol. s r. o.
Družstevní 431, 763 15 Slušovice
IÈO: 60701838
DIÈ: 303-60701838
tel: (067) 7981238
fax: (067) 7981238

Jaroslav Pochylý - software
Družstevní 431, 763 15 Slušovice
IÈO: 10564608
DIÈ: 303-6801031831
tel: (0776) 044045
fax: (0776) 444045

Jaroslav Pochylý - software
Družstevní 431
763 15 Slušovice
Èeská republika

e-mail: info.japo.cz, japo.centrum.cz
http://www.japo.cz, http://japo.webpark.cz
Zapsaný do OR: MS v Praze, B.3787
Bankovní úèet: 88452-668/0800

IÈO:
DIÈ:
Objednávka:
Dodací list:

Položka faktury

Množství

Spárovka BO A/B
Spárovka BO A/B
Spárovka BO A/B
Spárovka BO A/B
Spárovka BO A/B
Spárovka BO A/B

0,584
0.568
0.584
0,584
0.568
0.584

Sazba DPH
nulová
snížená
základní

Základ danì
0.00
0.00
79378.10

Vystavil: Ing. Jaroslav Pochylý

Dìkujeme Vám za Vaši objednávku

Daò
0.00
17463.00

Jednotka
m3
m3
m3
m3
m3
m3

10564608
303-6801031831
2768/99
345689/2001

Jedn.cena %DPH
29700.00
29700.00
29700.00
29700.00
29700.00
29700.00

22
22
22
22
22
22

Cena celkem
17344,80
16869,60
17344,80
17344,80
16869,60
17344,80

Celková cena bez DPH (Kè)
Daò z pøidané hodnoty
Haléøové vyrovnání
Odpoèet záloh

79378,10
17463,20
0,00
0,00

Celkem k úhradì Kè

96841,30

Razítko, podpis:

