
JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 11. října 2022

1

Jednou z novinek Mezd Profi pro 4. čtvrtletí 2022 je možnost zasílání výplatních pásek e-mailem. Protože
samotné Mzdy nemají možnost odesílat e-maily, je tato funkce vytvořena ve spolupráci s programem SendMails
- nejpoužívanějším českým programem pro snadnou a efektivní e-mailovou hromadnou komunikaci.
Program SendMails si můžete zakoupit na adrese http://www.hromadnaposta.cz. Jedná se o aplikaci pro Windows,
k dispozici zdarma je i omezená verze SendMails Home, na které si můžete zde popisované funkce vyzkoušet.

1. Nastavení ve Mzdách Profi
Aby bylo možné výplatní pásky rozesílat e-mailem, je nutné tuto skutečnost
v kartě pracovníka nastavit. Proto přejděte do evidence zaměstnanců, zvolte
pracovníka, kterému chcete posílat výpatní pásky e-mailem, klávesou Enter
vstupte do jeho karty. Zkontrolujte, jestli má nastaveno unikátní osobní číslo.
Klávesou F6 se přesuňte na druhou záložku karty pracovníka, opětovným
stiskem F6 pak do tabulky vlevo. Pomocí šipek najeďte na pátý řádek nabídky
pojmenovaný Výplata. Zatím zde bude uveden výplatní termín a že se výplatní
pásky tisknou. Stiskněte na řádku klávesu Enter.
Zobrazí se tabulka, ve které můžete mezerníkem přepínat, jestli se má výplatní
páska tisknout nebo posílat e-mailem (v základní nebo rozšířené podobě).
Dále lze zvolit výplatní termín a zadat e-mailovou adresu pracovníka.
U ní se samostatně zadává část před
a za zavináčem. Poslední dotaz řeší,
jestli bude výplatní páska obsahovat
osobní údaje nebo budou maskovány.
Jakmile budete mít vše nastaveno,
můžete kartu pracovníka opustit.

2. Export výplatních pásek pro odeslání e-mailem
Jakmile budete mít zpracovány mzdy
za příslušný měsíc, můžete přistoupit
k exportu výplatních pásek.
V aktualizačním menu evidence
zaměstnanců stiskněte klávesu F3 (Výkazy
k odevzdání). V zobrazené nabídce zvolte
Sestavy pro zaměstnance a následně
Výplatní pásky. V poslední nabídce pak
vyberte Export pro odeslání e-mailem.
Na displeji se zobrazí okno nastavení
parametrů, ve kterém můžete zvolit,
za který měsíc se budou výplatní pásky
exportovat a zda budou zahrnuti všichni,
nebo jen označení zaměstnanci.
Jakmile parametry sestavy potvrdíte, program provede export
a zobrazí informace o jeho výsledku. V sestavě budou uvedeni
zaměstnanci, kterým je výplatní páska posílána e-mailem
a pro kontrolu i jejich nejdůležitější údaje.

Exportované soubory se uloží do složky c:\japo\export\mzdy\pasky*** kde *** je číslo multilicence (např. 001).

Tato složka obsahuje soubor
seznam.csv s adresářem
pracovníků a pak samostatné
soubory s výplatními páskami,
pojmenované osobními čísly
pracovníků, např. 00024.txt
(v Ovládacím panelu, Nastavení
provozu aplikací lze v případě
potřeby změnit typ souboru txt
na html).

Rozesílání výplatních pásek e-mailem
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3. Instalace a nastavení programu SendMails
Jak bylo uvedeno v úvodu tohoto návodu, program SendMails si můžete stáhnout z internetových stránek výrobce:
http://www.hromadnaposta.cz
Vlastní instalace je jednoduchá, podobně jako u všech programů pro Windows a sestává z několika běžných kroků.
Proto ji zde nebudeme podrobně popisovat.
K programu je k dispozici podrobný návod ve formátu PDF, který vám doporučuji k prostudování. Seznámíte se
tak se všemi funkcemi programu. Tento náš návod se totiž omezuje jen na základní nastavení, import dat z Mezd
Profi a rozeslání e-mailů s výplatními páskami.

Jakmile program SendMails poprvé spustíte,
zobrazí se nejprve úvodní okno, ve kterém
můžete vložit registrační kód k programu (pokud
jej nemáte, najdete po stisku stejnojmenného
tlačítka i možnost si jej zakoupit).
Můžete ale pokračovat i bez něj, v tom případě
se bude program chovat jako Home Free verze.

Po stisku tlačítka Pokračovat se program spustí
a zobrazí se jeho základní rozhraní.

Nyní je potřeba nastavit váš SMTP server a e-mailovou adresu. Z ní pak bude program zprávy s výplatními páskami
odesílat. Toto se provádí jen jednou, při dalších spuštěních už si program bude tyto údaje pamatovat.
Jeprve tedy nastavte v horní části okna programu vaši e-mailovou adresu, jméno a příjmení:

Jakmile to budete mít, klepněte myší na ikonu SMTP server vlevo vedle právě zapsaných údajů.
Zobrazí se okno s nastavením SMTP serveru:

Zde budete zadávat velmi důležité údaje, jako název SMTP serveru, port, své
přihlašovací jméno a heslo. Protože předpokládám, že již e-maily
prostřednictvím nějakého programu píšete a přijímáte (např. MS Outlook),
bude nejjednodušší je z tohoto programu opsat.
V případě potřeby tyto údaje najdete i na stránkách svého poskytovatele
e-mailové schránky (např. Seznam, Gmail apod.).
Můžete také zkusit stisknout tlačítko Načíst nastavení z online databáze SMTP
serverů, program SendMails pak zobrazí seznam různách poskytovatelů
e-mailů a vy si budete moci v tomto seznamu načíst toho svého.
Jakmile budete mít potřebné údaje vyplněny, můžete stiskem tlačítka Otestovat
nastavení vyzkoušet, jestli je vše v pořádku a zda bude program SendMails
schopen se zadanými údaji odesílat e-maily.
Bude-li vše v pořádku, můžete toto okno stiskem stejnojmenného tlačítka zavřít.
Pokud ale test vyhlásí nějakou chybu, musíte ji nejprve odstranit.
Bez funkčního nastavení SMTP serveru není možné e-maily odesílat.
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4. Import a rozeslání výplatních pásek
Program SendMails máte nainstalovaný a nastavený, výplatní pásky z Mezd Profi exportované, nezbývá tedy než je
do programu SendMails načíst a odeslat jejich adresátům.
Začneme importem příjemců (tedy zaměstnanců). Než k tomu ale přistoupíme, doporučuji vám si tento adresář
pojmenovat. Příslušné okno se zobrazí po klepnutí myší na označenou ikonu:

Zobrazí se okno, ve kterém můžete adresář pojmenovat
a tlačítkem OK potvrdit:

Nyní můžete do programu SendMails načíst seznam zaměstnanců, exportovaných z Mezd Profi.
Nejprve klepněte myší na označenou ikonu:

Zobrazí se okno s nabídkou možností
importu dat. Vy si vyberte
textový soubor (*.txt, *.csv apod)
a potvrďte tlačítkem Další.

V dalším kroku budete dotázáni na
zdroj dat - tedy název souboru,
obsahujícího údaje o jednotlivých
zaměstnancích. Jak jsem uváděl už
v kapitole 2, tento soubor se jmenuje
seznam.csv a je umístěn ve složce
c:\japo\export\mzdy\pasky*** kde ***
je číslo multilicence (např. 001).
Tlačítkem Procházet můžete tento
soubor najít a označit, jakmile to
budete mít hotovo, přejděte na další
krok stiskem tlačítka Další.
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Nyní program načte soubor
seznam.csv a zobrazí náhled na data.
Současně zobrazí další parametry
importu, které je potřeba správně
nastavit.
Vaše nastavení musí vypadat přesně
jako na obrázku vpravo. Typ rozdělení
jednotlivých polí musí být nastaven na
oddělovač polí, oddělovacím znakem
musí být středník, kódování
Windows-1250 a musí být zatrhnuto
Názvy polí jsou v prvním řádku.
Stiskněte tlačítko Další.

A dostáváme se k poslednímu kroku
importu dat. V náhledovém okně už
jsou vidět jednotlivé údaje
o zaměstnancích členěné do sloupců
a na vás je, abyste programu řekli,
ve kterém sloupci jsou uvedeny
e-mailové adresy.
Proto klepněte na rozbalovací nabídku
u dotazu Vyberte sloupec s emailovými
adresami a označte sloupec
pojmenovaný e-mail.
Klepněte na tlačítko Pokračovat.

Nyní se program vrátil do svého základního rozhraní a seznam příjemců již obsahuje importované zaměstnance.
V tomto vzorovém případě jsou pouze dva. Všimněte si, že sloupec web obsahuje název souboru s výplatní páskou
včetně kompletního umístění. Proto nyní v programu SendMails nastavíte, aby tento soubor vložil jako přílohu do
e-mailu, zaslaného příslušnému zaměstnanci. Klepněte myší na tlačítko Přílohy:

Program přejde do záložky Přílohy, která má v záhlaví rozbalovací nabídku Přidat.
Klepněte myší na šipku dolů v pravé části nabídky.

Zobrazí se nabídka se dvěma možnostmi: Přidat ze souboru a Přidat ze sloupce tabulky adres.
Zvolte druhou možnost.

Následně se zobrazí seznam názvů všech sloupců v adresáři. Vyberte sloupec Web.
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Program se vrátí do záložky Přílohy a můžete si všimnout že u ikony přílohy je uvedeno číslo, značící celkový
počet příloh a také v okně příloh je ikona s názvem příslušného sloupce z adresáře (Web).
Pokud byste chtěli všem zaměstnancům rozeslat další soubor (stejný pro všechny adresáty, stačilo by jej do tohoto
okna přetáhnout myší).

Nyní můžete přistoupit k napsání vlastního textu e-mailu. Klepněte myší na ikonu Zpráva. Zobrazí se okno zprávy,
kde si vyberte záložku Prostý text.
V okně můžete vyplnit jak Předmět zprávy, tak vlastní text. Vaší fantazii se meze nekladou.

Jakmile budete s textem zprávy spokojeni, můžete přistoupit o odeslání emailů. Stačí klepnout myší na ikonu:

Program zobrazí sumarizaci připraveného rozesílání, pokud s ním souhlasíte, můžete odeslání e-mailů potvrdit.
Během několika okamžiků budou e-maily i s přílohami odeslány adresátům. Na závěr program zobrazí hlášení:

Po stisku tlačítka Zavřít okno zmizí a vy můžete program SendMails ukončit.
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5. Příloha - vzory výplatních pásek
V kapitole 1 bylo popsáno, jak si v kartě pracovníka nastavíte zasílání výplatních pásek e-mailem.
K dispozici máte dvě varianty výplatní pásky - základní a rozšířenou. Zde si můžete prohlédnout, jak vypadají.

Základní výplatní páska

Rozšířená výplatní páska



JAPO Zlín, spol. s r. o.,
Bílovice 389
687 12 Bílovice

Prodej a podpora:

Ing. Jaroslav Pochylý
Březolupy 566
687 13 Březolupy

hot-line: 777 161716

ICQ: 73550417
AIM: jpochyly
Skype: jaroslav.pochyly
Viber: 777 161716
WhatsApp: 777 161716
Dropbox: posta@japo.cz

http://www.japo.cz
e-mail: pochyly@japo.cz

Uzávěrka: 11. října 2022

7

Základní výplatní páska - maskovány citlivé údaje

Rozšířená výplatní páska - maskovány citlivé údaje


