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Všem našim klientům přejeme v této náročné době pevné zdraví, 

mnoho sil ke zvládnutí všech překážek a konečně klidné prožití vánočních 

svátků a šťastnější nový rok. 

MZDY GAMMA 
V roce 2020 jsme úspěšně adaptovali nový modul Docházka a také 

díky moderním technologiím zdokonalili celý program. Nejen pro GDPR jsme 

pořídili nejmodernější šifrovací protokoly a další zvýšené ochrany. V roce 

2020 byly eNeschopenky hlavní novinkou a díky ní můžeme naprostou 

většinu komunikace s ČSSZ provádět elektronicky 

 
Hlavní letošní aktualitou bude změna v dovolené, kterou do našeho 

programu již připravujeme včetně převodu loňského zůstatku. Samozřejmostí 

je zapracování veškerých novinek v mzdové oblasti, ukončení roku a 

zpracování roku nového – minimální mzda, SZ, ZP, výpočet nemoci atd. 

• Předplatné 
S tímto zpravodajem rozesíláme klientům nabídku předplatného. 

Služba předplatného představuje plnou podporu naší firmy po celý rok. 

Přečtěte si prosím důkladně informace uvedené na zadní straně nabídkové 

zálohové faktury. Přikročili jsme k drobnému inflačnímu navýšení ceny. 

• Moderní technologie 
Náš produkt je plně kompatibilní pro systémy Vista, 7, 8.x a nejnovější 

Windows 10 – a to ve verzích 32bitových i 64bitových! 

• Nové sestavy 
Intenzivně pokračujeme ve významném zdokonalování sestav 

programu. Zapracovali jsme na celkovém designu a sestavy jsme sjednotili. 

Vyzkoušejte úplně nový design sestav – Nastavení – Akce – Nová verze 

sestav. 

• Elektronická komunikace s ČSSZ, ZP, FÚ a ÚP 
ČSSZ: k nejpohodlnějšímu způsobu letos přibylo NEMPRI20 a 

HZUPN20, na DZDPN20 bohužel zatím ještě pracujeme – podpora ze 

strany ČSSZ je nulová. Tyto nové služby tak rozšíří stávající: RELDP, 

ONZ, PVPOJ, NEMPRI. Náš produkt navíc dokáže evidenční list upravit 

přesně podle požadavků uživatele, vytisknout evidenční listy na 

odpovídajícím formuláři PDF, anebo vytvořit obyčejnou kopii s nadpisy pro 

založení. Důležitým druhem podáním je možnost nahlášení nového 

osobního certifikátu – podání UsrCert. Nezapomeňte si zapnout ukládání 

odeslaných podání v historii – Elektronické podání – Akce – Protokol. 

Funkce se zapíná v Nastavení – Akce – Monitoring. 

Další možnou variantou podání je ve formě přílohy XML ke zprávě 

datové schránky. Všechny formuláře umožňují i tento způsob podání. 

FÚ: roční vyúčtování daně lze podat přímo přes daňový portál 

nebo jako přílohu XML zprávy přes datové schránky. 

ZP: využijte přímé elektronické podání přehledů a přihlášek na 

zdravotní pojišťovny přes datové schránky – viz Návody, novinky, tipy na 

našem webu. Podání je protokolováno. Přes datové schránky je rovněž 

možné odesílat i podání na ČSSZ. 

 

Internet 
Pravidelně, prosím, kontrolujte na našem webu, zda opravdu 

pracujete s aktuální verzí programu. Zapněte si funkci Pomoc – Internet 

– Zkontrolovat novou verzi při startu. Rovněž sledujte pravidelně 

aktualizované Novinky v programu 

 

DOCHÁZKA a další 
• Docházkový systém 

Nabízíme praxí ověřený ucelený systém DOCHÁZKA. 

 
Identifikace je biometrická nebo čipová. Docházka umožňuje přehledné 

zpracování docházkových listů, přístup v rámci intranetu nebo internetu, 

zobrazení měsíčního salda hodin atd. Systém vám zajistí nezbytnou 

evidenci pracovní doby včetně povinných přestávek. Výhodné je i 

vzájemné propojení a jednotná data s automatickým přenosem do mezd. 

Vyžádejte si, prosím, informace 

• Čipové systémy 
Máme bohaté zkušenosti s vývojem a aplikací čipových 

identifikačních systémů: čipy a karty, terminály a vlastní řídící systém. 

Řešení je vhodné pro stravovací provozy, systémy sledující vstup 

a výstup (přístupové), docházkové systémy apod. 

• Vývoj software na zakázku 
Nabízíme rovněž možnost vývoje aplikací dle požadavků klienta. 

Navštivte naše webové stránky – sekci Vývoj software. 

• Zpracování mezd a účetnictví 
Externě zpracujeme vaše mzdové i finanční účetnictví, máme 

téměř 30 let praxe. Možnost instalace programu u klienta pro nahlížení do 

dat (sestavy, přehledy, potvrzení). Na našem webu je to sekce Zpracování 

mezd a účetnictví. 

• Služby počítačového experta, správce ICT a pověřence GDPR 

Chybí vám ve firmě pracovník, který by se staral o vaše informační 

technologie? Neváhejte se na nás obrátit. Na webu je to sekce PC, IT, 

HW, SW a telekomunikační technologie. Nabízíme funkci pověřence pro 

GDPR. 

Těšíme se na další spolupráci 
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