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iPartner
V minulém zpravodaji jste se dozvěděli, že
připravujeme internetový publikační systém iPartner.
V současné době je již v plném provozu. A můžete jej
mít i vy. Ještě jednou si zopakujme, k čemu je
program dobrý:
Pomocí systému definic, které může mít každý
uživatel
jiné,
publikujete
data
ze
svého
ekonomického systému na internetu. Kdokoliv ze
světa se pak může běžným internetovým
prohlížečem podívat na to, co jste mu povolili vidět.
Samozřejmě vše je chráněno přístupovými právy,
takže se každý opravdu dostane jen do povolených
dat. Na iPartnera se dostanete z našich stránek
www.csh.cz - klikněte na odkaz iPartner.

Možné okruhy použití
Účetní firma
Účetní firma může svým klientům zpřístupnit data,
která jim zpracovává. Účtovaná firma se tak může
dívat do svých dat, na různé přehledy, hospodářský
výsledek, ...
Správcovská firma
Obdobně jako účetní firma zpřístupní účetní data,
může správcovská firma zpřístupnit vyúčtování pro
uživatele bytů, jejich předpisy a dluhy, pro předsedu
družstva může zpřístupnit celkové přehledy o
zpracovávaném družstvu, ...
Obchodní firma
Obchodní firma zpřístupní svým zákazníkům vydané
a přijaté faktury, objednávky, sklad zboží. Zákazník
pak vidí pouze svoje faktury a objednávky včetně
stavu jejich vyřízení, ...
Internetový obchod
Protože je možné publikovat stav skladu, umí
iPartner generovat objednávky do evidence přijatých
objednávek. Vše funguje jako klasický internetový
obchod, kde si zákazník naskládá zboží do koše a
pak pošle objednávku. A protože je vše napojeno na
„živá“ data, může nakupující vidět i aktuální stav
zboží na skladě a svoje vygenerované objednávky
včetně stavu jejich vyřízení.
Ještě něco jiného?
Díky vysoké obecnosti programu iPartner se dají
nadefinovat další rozličné přehledy. Můžeme tak
třeba

Občasník pro uživatele a příznivce programů
realizovat rezervační a objednávkový systém pro
cestovní kanceláře, kde klient vidí aktuální počet míst
na požadovaném zájezdě, vygenerovaná rezervace
zájezdu se okamžitě zapíše do evidence přijatých
objednávek a je možné ji dále automaticky
zpracovávat. Podobně je možné najít to správné
řešení právě pro vás. Řekněte nám, co vás trápí a
my vám poradíme.

Jiné
možnosti
přístupu do dat

vzdáleného

Připojení vzdáleným klientem
Kromě přístupu do dat pomocí iPartnera, mají
uživatelé serverových verzí programů možnost se
připojit klientskou částí přes internet odkudkoliv ze
světa. Jedinou podmínkou je dostatečně rychlé
připojení k internetu – mělo by být alespoň 1 Mbit/s.
Počítač, který slouží jako server musí mít ještě
přidělenou pevnou veřejnou adresu. Tu vám zajistí
váš poskytovatel internetu.
Chcete-li si to vyzkoušet a máte CS verzi některého
z našich programů, stačí, když po spuštění klienta
nezadáte přihlašovací jméno a heslo, ale stisknete
Storno. Pak v menu Servis - Nastavení klienta
vyplňte IP adresu serveru na hodnotu 84.244.114.30
(to je veřejná adresa našeho serveru). V
Syslovi/Syslíkovi ještě spusťte funkci Servis - Výběr
firmy a vyberte testy. V Domovníkovi žádnou firmu
vybírat nemusíte. Nakonec zvolíte Servis - Připojit k
serveru a přihlašte se pod jménem host a heslem
také host. Tím se připojíte na náš server a můžete
zkoušet vzdálené připojení. Nemáte-li serverovou
verzi programů Sysel, Syslík či Domovník, můžete si
stáhnout klientské části z internetu. Odkazy na
stažení najdete na http://www.csh.cz/internet.htm
Datový konektor
Datový konektor je program, který je jedním koncem
připojen do vašich dat a druhým poslouchá na
internetu. Pokud existuje někde ve světě internetová
aplikace, která zná dostupné funkce datového
konektoru, může mu posílat příkazy, které on vykoná.
Můžete se tak napojit třeba na internetový obchod,
který vám provozuje specializovaná firma nebo na
jiný libovolný program od cizího výrobce, který
potřebuje komunikovat s vašimi daty. Další rozbor
přesahuje možnosti tohoto zpravodaje a rádi s vámi
probereme vaši problematiku a navrhneme
nejvhodnější řešení.

Opět máme vánoční slevy
aneb čas jsou peníze aneb
také nemáme falešné soby
Blíží se konec roku, čas, kdy je výhodné koupit si
něco nového. A protože se blíží i Vánoce, chtěli
bychom vám dát nějaký dárek. A protože vždycky
zvýhodňujeme ty, kdo příliš neváhají s objednávkou
je systém slev pro letošní rok následující:
1. Slevy platí pouze při nákupu v našem novém
internetovém obchodě (přístup přes iPartnera).
2. Pokud přecházíte z verze Paradox na verzi
Klient/Server, máte automaticky slevu 30%.
3. Jste-li náš uživatel (tzn. máte od nás zakoupen
nějaký program), dostanete za každý den, který
zbývá do konce roku 2006 další slevu 1%.
4. Nejste-li náš uživatel, dostanete za každý den,
který zbývá do konce roku slevu 0,5%.
5. Tento systém slev neplatí na rozšíření stávajících
verzí (například u mezd na více zaměstnanců a u
Domovníka na více bytů), nelze je kombinovat
s jinými nabízenými slevami a platí pouze od
22.11.2006 do 31.12.2006.
Příklady:
Pokud přecházíte ze Sysla PX na Sysla CS (plná
cena 49 999,- Kč) uplatníte slevu 30%, tedy cena
bude 34 999,- . Vy však pošlete objednávku hned 22.
11. 2006. Do konce roku zbývá 40 dnů, proto máte
nárok na další slevu 40%. Zaplatíte tedy pouhých 20
999,- Kč. Jestliže si však program objednáte až 20.
prosince, zaplatíte již 30 799,- Kč.
Chcete si k Domovníkovi přikoupit účetnictví Sysel.
Máte Domovníka do 300 bytů. Normálně by
účetnictví pro tuto verzi stálo 15 000,- Kč. Vy však
objednávku pošlete 1. prosince. Tím uplatníte slevu
31% a zaplatíte pouhých 10 350,- Kč.
Čím dříve si cokoliv objednáte, tím více ušetříte.
Proto neváhejte a pošlete objednávku ještě dnes!

A proč přejít na serverovou
verzi?
Opakování je matka moudrosti, říká se. Budeme tedy
opakovat, co na těchto stránkách mnohokrát zaznělo.
A to v čem jsou programy postavené na SQL serveru
lepší, než staré postavené na Paradoxu.
Bezpečnost dat
S daty pracuje specialista – SQL server. Na
„paradoxím“ programu pracuje s daty přímo účetní
program. A je známo, že specialista vždy umí svoji
profesi daleko líp než ten, kdo umí všechno a nic.
SQL server má ošetřeny situace při výpadku proudu,
zamrznutí počítače a mnohé jiné. Zamezí poničení
dat způsobené poruchami na počítačové síti. Prostě
je vidět, že je to nová, moderní technologie.

Více možností a nové funkce
Programátoři programů postavených na SQL serveru
mají daleko víc možností. Proto se jim pracuje lépe a
radostněji a daleko ochotněji zabudovávají do
programu další funkce. Některé funkce dokonce ani
na Paradoxu realizovat nelze nebo jen za cenu
vysokých nákladů.
Připojení přes internet
Realizovat připojení na data přes internet na databázi
Paradox by bylo poměrně obtížné. Proto jsme se to
tohoto úkolu ani nepouštěli. Ale udělat to na SQL
serveru bylo výrazně jednodušším úkolem.
Perspektiva
Technologie SQL serverů je podporována všemi
světovými dodavateli softwaru. Tzv. souborové
databáze (což je i Paradox) výrobci již přestávají
podporovat a vyvíjet nové verze. Proto je daleko
perspektivnější se orientovat na nové technologie.

Bude
problém
serverovou verzi?

přejít

na

Nebude. Při přechodu ze Sysla PX a/nebo Syslíka
PX na Sysla/Syslíka CS (nyní se již jedná o jednu
databázi, ač z pohledu uživatele se obsluha moc
nemění – opět máte dvě klientské části Sysla a
Syslíka) dostanete zdarma převodní program, který
vám překonvertuje data. Takže plynule budete
pokračovat na novém programu. I ovládání se
žádným zásadním způsobem nezměnilo. Najdete
tam funkce, na které jste byli zvyklí a navíc najdete i
funkce další.

PVS komunikátor
Nezapomněli jste už na PVS komunikátor? Umíme
s ním odesílat například přiznání DPH a funguje to.
Naše firma jej posílá již celý letošní rok. Také umíme
posílat hlášení intrastat. Dokonce máme na
komunikátor a Sysla CS certifikát od celníků, že vše
funguje tak, jak má. A pochopitelně používáme i
nejrozšířenější dokumenty RELDP a přihlášky
k nemocenskému pojištění, popřípadě i přehledy
OSVČ. Přikupte si tedy i komunikátor – vánoční slevy
platí i na něj!
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