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ÚVOD
Váení pøátelé,
jsme potìeni vaím zájmem o program STEREO a vìøíme, e vás ná program zaujme. Na jeho vývoji
jsme pracovali øadu let a výsledkem je vyzrálý a spolehlivý program vyznaèující se uivatelskou pøítulností,
snadnou a logickou obsluhou, automatizací úèetních operací a nízkými nároky na hardware. STEREO Vám
zjednoduí administrativní a úèetní práci a pomùe co nejvíce zhodnotit data, která v rámci ekonomického
øízení a úètování poøizujete. V demoverzi si mùete vechny úèetní operace vyzkouet na datech fiktivní firmy,
která je pro vás pøipravena ihned po instalaci a prvním sputìní.
Úvodní pøíruèka je koncipována jako velmi struèný prùvodce naím systémem a umoòuje seznámení se
základními funkcemi na rozumném poètu stránek. Tento poèet je úmyslnì limitován a omezen na nezbytné
minimum, které bude kadý uivatel ochoten pøeèíst a s vlastnostmi programu se seznámit.

Uivatelé jednoduchého
úèetnictví Úèto od firmy
Tichý & spol. si mohou
automaticky pøenést data
ze svého stávajícího programu
a tuto demoverzi vyzkouet
na známých údajích.

Jetì jednou dìkujeme za vá zájem a pøejeme vám mnoho pøíjemných chvil pøi zkouení naeho programu.
Autorský kolektiv Jeek software

Hlavní pøednosti programu STEREO
1. Inteligentní a úsporné zadávání dat
Poøizování dat je vdy nejnároènìjí administrativní prací. STEREO ji maximálnì usnadòuje pomocí
mnoha nástrojù automatizace, intuitivních vstupù a zpìtných kontrol.
2. Praktická a úèelná ergonomie
Mnohaletý vývoj zaloený na výzkumu praktických potøeb úèetních pøinesl unikátní ergonomické øeení
STEREA. Kromì promylené navigace, optimálního rozmístìní nástrojù jistì oceníte i monost snadného
pøizpùsobení prostøedí svým zvyklostem a potøebám.
3. Jednoduchost ovládání bez potøeby myi
Pokud patøíte mezi ty, které my zdruje, mùete STEREO ovládat jen s pouitím klávesnice.
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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INSTALACE
Sputìní instalace z CD disku v prostøedí Windows
UPOZORNÌNÍ
Pøed vlastní instalací programu
STEREO doporuèujeme uloit
rozdìlanou práci a ukonèit
vechny bìící programy.

Pokud se po vloení instalaèního
CD disku neobjeví úvodní navigace
automaticky, mùete ji spustit ruènì
zavoláním souboru start.htm
z koøenového adresáøe CD.

Instalace se provádí pomocí speciálního programu, který je potøeba z dodaného CD disku spustit. V navigaci
otevøeme stránku Instalace v sekci STEREO a klepneme na obrázek krabice, ipky nebo poèítaèe.

V dotazu, co chceme s programem udìlat, zvolíme odpovìï Otevøít.

Dalí zpùsob, jak spustit instalaci
programu STEREO je najít soubor
Install.bat na dodaném CD
a spustit tento soubor pøímo.
4
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Sputìní instalace z disket v prostøedí Windows
1. Do disketové mechaniky vlote první instalaèní disketu.
2. V nabídce Start vyberte monost Spustit a do pole Otevøít zadejte A:INSTALL nebo B:INSTALL
podle toho, ze které mechaniky instalujete.

Sputìní instalace v prostøedí DOS
Obdobnì lze program instalovat i v prostøedí MS-DOS. Do pøíkazového øádku zadejte pøíkaz X:INSTALL
(X je opìt obecné oznaèení vaí disketové nebo CD-ROM mechaniky).

Provedení vlastní instalace
Po zadání pøíkazu k instalaci se spustí prostøedí, které vás instalací programu provede. Zobrazí se okno
pro zadání adresáøe, do nìho bude program nainstalován (vèetnì implicitní hodnoty C:\STEREO*, kde
hvìzdièka nahrazuje èíslo instalované verze).

Pokud nechcete pøedvolený adresáø mìnit, staèí pokraèovat v instalaci stiskem klávesy Enter. Pro pøípadnou
zmìnu zadejte cestu vèetnì oznaèení disku, na který chcete instalovat. Pøi instalaci z disket vás program
postupnì vyzve k jejich výmìnì. Po ukonèení instalace vyjmìte instalaèní média z mechaniky.

UPOZORNÌNÍ
Program STEREO lze i v reimu
demoverze samozøejmì
provozovat i v síové verzi.
Mùeme tak vyzkouet vechny
vlastnosti a zpùsoby týmové
práce pøi vedení podvojného
úèetnictví a souvisejících
agend. Podorobnosti
o nastavení programu STEREO
pro práci v síovém reimu
získáte na naí bezplatné Lince
technické podpory
na telefonním èísle
487 832 855.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Dokonèení instalace a nastavení programu
Instalaèní program se obvykle
o nastavení postará automaticky,
proto ve vìtinì pøípadù nebudou
úpravy nutné. Jsou zde uvedeny
spíe pro úplnost.
Zpùsoby nastavení vybraných
vlastností se mezi jednotlivými
systémy lií, proto jsou popsány
oddìlenì. V následujících
odstavcích vyhledejte vá operaèní
systém a uvedená nastavení
zkontrolujte, pøípadnì upravte.

Setkáte-li se pøi pokusu o sputìní programu s problémy (nedostateèný poèet souborù povolených k otevøení,
neèeské znaky zadávané z klávesnice èi titìné na tiskárnì), prostudujte následující kapitoly, které obsahují
informace o nejbìnìjích úpravách parametrù pouitého operaèního systému.
MS-DOS
Úprava parametru FILES (v souboru CONFIG.SYS)
Do pøíkazového øádku napite pøíkaz EDIT CONFIG.SYS. Parametr FILES musí obsahovat hodnotu v rozmezí
150 a 255. Doporuèená hodnota je 180. Po provedené úpravì soubor ulote a restartujte poèítaè.
Nastavení potøebné pamìti
K správnému bìhu je potøeba 520  540kB volné pamìti. Obsazení pamìti lze ovlivnit úpravou systémových
souborù AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS. Jestlie si s nastavením nebudete vìdìt rady, vytisknìte sestavu
Výpis nastavení v nabídce Ostatní/ Speciality/ Nastavení prostøedí/ Nastavení MS-DOS a zalete ji faxem
pracovníkùm horké linky, kteøí vám rádi pomohou.
Nastavení klávesnice
Do pøíkazového øádku napite pøíkaz EDIT AUTOEXEC.BAT. V otevøeném souboru se nachází øádek s textem
keyb cz (sputìní èeského ovladaèe klávesnice). Na zaèátek tohoto øádku zadejte textový øetìzec REM, který
zpùsobí, e pøi dalím startu nebude ovladaè sputìn a tisk èeských znakù bude mono øeit pomocí
vlastního konfiguraèního aparátu programu STEREO. Ukázka úpravy souboru:
Pøed úpravou:
Po úpravì:

keyb cz,, C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys
REM keyb cz,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys.

Øádky uvozené øetìzcem REM budou pøi
provádìní jednotlivých pøíkazù vynechány.

Nastavení tiskárny
Pøedpokladem pro úspìný tisk v prostøedí MS-DOS je pouití takové tiskárny, která tisk z tohoto operaèního systému
podporuje. Rozíøené monosti tisku lze nastavit pøes ovladaèe pøísluné tiskárny nebo pøímo z programu STEREO.
Windows 95 a Windows 98
Úprava parametru FILES
Zmìnu tohoto parametru proveïte pomocí editoru systémových souborù. Ten spustíte pøíkazem SYSEDIT
zadaným ve volbì Start/ Spustit. Po sputìní editoru se otevøou okna rùzných systémových souborù. Vyberte
soubor CONFIG.SYS (kliknìte na okno odpovídajícím záhlavím, tak jej dostanete do popøedí) a zmìòte
6
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hodnotu za parametrem FILES na doporuèenou hodnotu 180. Po provedení úpravy uzavøete editor systémových souborù, ulote provedenou
zmìnu a restartujte poèítaè (zmìny se jinak neuplatní).
Nastavení klávesnice
Spuste opìt editor systémových souborù pøíkazem SYSEDIT ve volbì Start/ Spustit (zmìnu vak mùete provést soubìnì s pøedchozí
úpravou) a v souboru AUTOEXEC.BAT doplòte na zaèátek øádku obsahující pøíkaz pro sputìní èeské klávesnice zkratku REM podle
pøedchozí ukázky.
Nastavení obrazovky
Zobrazení programu na celé ploe monitoru (celoobrazovkový reim) dosáhnete úpravou vlastností Zástupce programu STEREO na ploe.
Po stisku pravého tlaèítka myi na vybrané ikonì programu se otevøe nabídka, ze které zvolte pøíkaz Vlastnosti a vyberte záloku Obrazovka.
Oznaète monost Celá obrazovka a zmìny potvrïte stiskem tlaèítka OK.
Windows Millenium (ME)
Úprava parametru FILES
Pomocí Prùzkumníka vyhledejte v adresáøi C:\WINDOWS soubor SYSTEM.INI a otevøete jej pro úpravu (pro otevøení doporuèujeme pouít
napø. Notepad). Vyhledejte sekci oznaèenou [386Enh] a v ní na nový øádek doplòte text PerVMFiles=180. Zmìnu ulote a restartujte poèítaè.
Nastavení klávesnice
V nabídce Start/ Spustit zadejte pøíkaz MSCONFIG. Po jeho provedení se zobrazí nabídka moností nastavení systému. Zde pøejdìte
na záloku Mezinárodní a ve spodní èásti pøepite hodnotu údaje ID jazyka z CS na US. Restart poèítaèe není pro uplatnìní zmìn nutný.
Nastavení obrazovky
Zobrazení programu na celé ploe monitoru (celoobrazovkový reim) dosáhnete úpravou vlastností Zástupce programu STEREO na ploe.
Po stisku pravého tlaèítka myi na vybrané ikonì programu se otevøe nabídka, ze které zvolte pøíkaz Vlastnosti a vyberte záloku Obrazovka.
Oznaète monost Celá obrazovka a zmìny potvrïte stiskem tlaèítka OK.
Windows NT, Windows 2000 a Windows XP
Úprava parametru FILES
Pokud pouíváte operaèní systémy zaloené na technologii NT je potøeba zmìnit hodnotu parametru FILES v souboru CONFIG.NT. Tento
soubor se nachází se v adresáøi s operaèním systémem WINDOWS v podadresáøi SYSTEM32. Soubor vyhledejte (napøíklad pomocí Prùzkumníka)
a otevøete jej k editaci (pravé tlaèítko myi, volba Otevøít a z nabízeného seznamu vybrat Poznámkový blok). Ve spodní èásti zobrazeného
souboru vyhledejte parametr FILES a zmìòte hodnotu na 180. Po této úpravì není tøeba poèítaè restartovat.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Nastavení klávesnice
Nastavení klávesnice je mono provést nahrazením
souboru S.BAT, kterým je program STEREO spoutìn,
souborem SXP.BAT. Pravým tlaèítkem myi kliknìte
na zástupce programu, volbou Vlastnosti otevøete detailní
nastavení zástupce a v poloce Cíl upravte cestu
pro spoutìní programu následovnì:
C:\STEREO*\SXP.BAT (je-li program instalován na disku C).

Poznámka: Místo hvìzdièky bude zobrazeno èíslo instalované verze programu STEREO.
V operaèních systémech Windows
95, 98, ME, NT, 2000 a XP mùete
zmìnu reimu zobrazení (mezi
celou obrazovkou a oknem) provést
i za chodu programu a to
kombinací kláves Alt+Enter.
Opakovaný stisk zmínìné
kombinace kláves uvede program
zpìt do výchozího nastavení.
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Nastavení obrazovky
Kliknìte pravým tlaèítkem myi na zástupce programu
na ploe a zobrazte jeho vlastnosti. V záloce Monosti,
v èásti Monosti zobrazení oznaète volbu Celá
obrazovka. V záloce Rozvrení upravte hodnoty
v polích Vyrovnávací pamì zobrazení a Velikost okna
na hodnoty íøka=80, Výka=25. Provedené zmìny
potvrïte tlaèítkem OK.
Velikost okna v operaèních systémem Windows NT, 2000
a XP nelze nastavit pouhým roztáhnutím okna do poadované velikosti. Okno je dáno velikostí pouitého písma,
které nastavíte v záloce Písmo.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka

Dalí nastavení klávesnice a tiskáren v programu STEREO
Mimo nastavení v operaèním systému lze dalí úpravy provést ji pøímo v programu STEREO. V nabídce Ostatní/ Speciality/ Nastavení
prostøedí mùete upøesnit nastavení periferií poèítaèe.
Tiskárna
Typ tiskárny
Zpùsob tisku závisí na vlastnostech pouité tiskárny.
1. Tisk v textovém reimu (tiskárny vybavené paralelním rozhraním)
2. Tisk v grafickém reimu (tiskárny GDI a tiskárny vybavené rozhraním
USB). Tento reim vak lze pouít i pro tiskárny s paralelním portem.
Oba zpùsoby tisku nastavte v nabídce Ostatní/ Speciality/ Nastavení
prostøedí/ Tiskárna/ Typ tiskárny. Pro tisk v textovém reimu zvolte pøísluný
typ z následujících moností:






pro grafický reim zvolte Výchozí ve Windows
HP DeskJet  inkoustové tiskárny Hewlett Packard a kompatibilní
HP LaserJet  laserové tiskárny Hewlett Packard a kompatibilní
Epson reim  jehlièkové a inkoustové tiskárny Epson a kompatibilní
IBM reim  jehlièkové tiskárny s emulací IBM proprinter

Kódování èetiny - pokud má vae tiskárna problémy s tiskem èeských znakù, zvolte jiné kódování jazykové sady
Test tiskárny - tisková sestava zobrazující tiskové monosti vaí tiskárny.
Zvolíte-li pro tisk grafický reim (Výchozí ve Windows), nebudou mít ostatní parametry tisku ádný vliv na koneènou podobu titìného
dokumentu.
Klávesnice
V programu STEREO je moné zmìnit rozloení znakù na klávesnici (v rámci nabízených typù klávesnice). Pro èeské prostøedí pøipadá
v úvahu klávesnice èeská QWERTZ (rozloení kláves odpovídá klávesnici psacího stroje) nebo klávesnice amatérská QWERTY, kde je
rozloení kláves stejné jako na anglické klávesnici poèítaèe s jedinou odchylkou. Touto odchylkou jsou èeské znaky na horní èíselné øadì.
Doèasnì lze klávesnici pøepnout pøi práci s programem pomocí kombinace kláves Alt+F8.
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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POPIS PROGRAMU
Terminologie

Základní terminologie
Kadý program vytváøí prostøedí, které má urèité zákonitosti. Aby bylo moné práci s programem srozumitelnì popsat, je tøeba pøedem
stanovit pouívanou terminologii  názvy jednotlivých objektù a událostí v programu.



Modul  èást programu, v ní jsou shromádìny agendy s jednou tématikou (úèetnictví, sklad, mzdy, majetek a kanceláø).
Menu  nabídka, ve které si uivatel vybírá provedení poadovaných operací



Soubor  je skupina vìt se stejnou strukturou, které dohromady tvoøí jeden logický celek (napø. soubor GADRESY obsahuje informace
o jednotlivých obchodních partnerech, úøadech a zamìstnancích).
Vìta  jeden ukonèený záznam v agendì (jedna adresa, jeden úèetní zápis apod.)
Údaj  základní souèást vìty obsahující jednu informaci pøísluné vìty (napø. Úèetní datum, Doklad1 apod.). Údaje v programu
STEREO rozdìlujeme na uloené a vypoèítané:
 Uloený údaj  údaj, do kterého mùe uivatel ruènì zasáhnout a zmìnit jeho obsah. Obsah zùstane v nezmìnìné podobì
i po ukonèení editace. Zmìnu takového údaje lze provést opìt pouze ruènì. V programu existují situace a místa, kdy program
uloené údaje dokáe upravit podle vzniklé situace. Tyto zmìny vak provede pouze se souhlasem obsluhy.
 Vypoèítaný údaj  v souladu s názvem je obsah vypoèítaného údaje výsledkem poèetní operace, které se zúèastní jiné
(obvykle uloené) údaje. Pøíklad: jestlie je vypoèítaný údaj C výsledkem souèinu uloených údajù A a B, zmìní se C vdy
se zmìnou údajù A nebo B. Vypoèítaný údaj nelze opravovat.







Poøízení  vytváøení nových záznamù do libovolné agendy programu (napøíklad vloení nové adresy do Adresáøe firem).
Editace  prohlíení a pøípadná oprava ji poøízených dat



Formuláø - zpùsob pohledu na data uloená v souboru. Pro názornost pouijeme analogii: pøedstavíme-li si soubor jako místnost,
která obsahuje urèitá data (nábytek), mùeme do této místnosti nahlíet okny. Jedním oknem uvidíme skøíò, druhým oknem uvidíme
stùl a idle. Je-li okno otevøené, mùeme dokonce obsah místnosti mìnit. Pøestoe pokadé vidíme jen èást místnosti, jedná se
vdy o stejnou místnost a stejný nábytek. Formuláøe jsou tedy jakási okna do souboru.
Seznam  formuláø zobrazující takový poèet údajù, aby se jeden záznam (jedna vìta) veel na jeden øádek.
Èíselník  podpùrný soubor obsahující zásobu pouitelných hodnot pro pøísluný údaj. Typickým èíselníkem je èíselník textù, kterým je
podporován mimo jiné text ve formuláøi Úèetního deníku i Závazkù a pohledávek.
Tisková sestava  obraz dat uloených v souboru. Pouijeme-li znovu analogii s místností, mùeme sestavu pøirovnat k odrazu
v zrcadle nebo k fotografii. Pøestoe vidíme obsah místnosti (nebo alespoò její èásti), nemùeme do obsahu nijak zasáhnout. Sestava
tedy slouí pouze k prohlíení a tisku dat a její pøípadné úpravy se v souboru neprojeví.
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Popis pracovní plochy
Pracovní plocha programu STEREO je rozdìlena na tøi základní èásti, jejich obsah se pøi procházení programem mùe mìnit. Jsou to:
) Menu pøíkazù  slouí k ovládání programu. Jednotlivé poloky se pøi aktivaci rozbalují. Hlavní menu je vodorovná lita na horním
okraji pracovní plochy, lokální menu lze zavolat na urèitých místech programu. Lokální menu se zobrazuje jako seznam dostupných
pøíkazù.
)
Informaèní záhlaví  zobrazuje informace o stavu agendy. Objevuje se pøi vstupu do formuláøe èi seznamu urèité agendy na pozici
menu. Informaèní záhlaví obsahuje název agendy, tøídìní záznamù, poøadí vìty na ní je postaven kurzor a horkou klávesu
pro pøístup do nabídky funkcí.

*

Základní obrazovka  zobrazuje název právì otevøeného modulu (úvodní obrazovka obsahuje název programu STEREO)
a zpracovávanou firmu s urèením adresáøe, v nìm jsou v rámci programu STEREO uloena data dané firmy. Dále zobrazuje
uivatelské èíslo a okénko s adresou firmy Jeek software. Toto informaèní okénko je v jednotlivých modulech urèeno
pro zobrazování Tipù a trikù.
Pro práci s daty (poøizování, opravy
)
a prohlíení) jsou urèeny formuláøe
a seznamy, které se otevírají na základní
obrazovku pøísluného modulu.

+

Øádková nápovìda - zobrazuje
nápovìdu k údaji, na nìm je právì
umístìn kurzor. Je-li nápovìda doplnìna
o zkratku F1, je moné zobrazit
podrobnìjí komentáø po stisku pøísluné
klávesy.

*

+
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Vazby modulù a agend v programu STEREO
1. Struktura programu STEREO a vazby mezi moduly
Program STEREO je organizován do nìkolika samostatných celkù modulù, které jsou schopny nezávislé práce bez ohledu na zakoupenou konfiguraci programu. Z toho vyplývá, e si kadý uivatel mùe
zakoupit takovou konfiguraci, která vyhovuje jeho okamitým potøebám,
ani by tento výbìr negativnì ovlivnil výkon celého systému. Rozíøení
stávající konfigurace o dalí moduly je samozøejmì kdykoli moné.

Systémové jádro programu STEREO
Spoleèné parametry a èíselníky
Modul Úèetnictví
Kanceláø

Majetek

Mzdy

Sklady

V síti tato vlastnost programu umoòuje na kadé stanici provozovat
rùzné kombinace modulù v souladu s pracovním zaøazením obsluhy.
Kromì pøehlednosti a pøesného vymezení pøístupù k datùm tato
vlastnost výraznì sníí náklady na poøízení celého systému.

2. Vazby v modulu Úèetnictví
Bankovní výpisy

Úèetní deník

Úètový rozvrh

Pokladna
Závazky a pohledávky

Pøevodní pøíkazy

Cílová agenda modulu Úèetnictví je Úèetní deník. V nìm konèí
vechny záznamy poøízené v okolních agendách. Do deníku lze
poøizovat také pøímými zápisy. Obraty z nìj se promítají do Úètového
rozvrhu a z tìchto dvou zdojù jsou generovány Hlavní kniha a Kniha
analytické evidence. V deníku evidované platby také ovlivòují stav
závazkù a pohledávek. Ostatní agendy jsou nepovinné, mohou ale
výraznì usnadnit a zrychlit práci, protoe jsou navreny speciálnì
pro konkrétní operace. Výstupy z deníku se promítají do dalích agend
jako jsou - Zpracování DPH, Saldokonto, Výkazy a Uzávìrkové operace.

3. Vazby v modulu Kanceláø a pøenosy do Úèetnictví
Modul Úèetnictví

Modul Kanceláø

Úèetní deník
Závazky a pohledávky

12

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka

Fakturace

Fakturace je jediná agenda v modulu Kanceláø, její údaje mohou být
automaticky pøenáeny do modulu Úèetnictví. Mùeme zaúètovat
pøedpis vystavené faktury pøímo do Úèetního deníku a pøenést fakturu
do agendy Závazkù a pohledávek, kde bude "èekat" na své proplacení.
Dalí dùleitou agendou Kanceláøe je Adresáø firem, ze kterého se údaje
o firmách (dodavatelích, odbìratelích, pojiovnách apod.) pøebírají
do ostatních agend vech okolních modulù.

4. Vazby v modulu Majetek a pøenosy do Úèetnictví
Modul Úèetnictví
Úèetní deník

Závazky a pohledávky

V agendì Dlouhodobého majetku jsou operace pro zaøazení a vyøazení,
generování úèetního odpisového plánu a jeho úètování a evidence
technického zhodnocení. Uzávìrkové operace slouí pro práci s daòovými odpisy dlouhodobého majetku.

Modul Majetek
Dlouhodobý majetek

Úètování

Modul Majetek se skládá z agendy Dlouhodobého majetku, agendy
majetku na leasing a z doplòkové evidence Drobného majetku. Kadá
slouí ke snadné evidenci specifického druhu majetku a k automatizaci
operací, které lze s pøíslunými záznamy provádìt.

Technické
zhodnocení

Leasingový majetek

Daòové odpisy

Splátkový kalendáø

Leasingový majetek umoòuje snadné generování splátkového
kalendáøe.
Do Úèetnictví pøenáejí úèetní odpisy z agendy Dlouhodobého majetku
a úètování splátek z Leasingového majetku. Z nìj navíc mùeme naplnit
Závazky a pohledávky podle vygenerovaného splátkového kalendáøe.

5. Vazby v modulu Mzdy a pøenosy do Úèetnictví
Modul Úèetnictví
Úèetní deník

Závazky a pohledávky

Pro kompletní podchycení celé problematiky jsou v programu
pøipraveny jetì dalí podpùrné evidence - Nepøítomnosti, Docházka,
Zálohy na mzdu apod.

Modul Mzdy
Personalistika
Obvyklé
hodnoty

Pøíprava
mezd

Mzdy
Nepøítomnosti

Výkaz
práce

Modul Mzdy se opírá o dvì základní agendy - Personalistiku
a Mìsíèní mzdy. Na Personalistiku je navázána série obvyklých hodnot,
které jsou pouity pøi poøizování mìsíèních mezd. Pøi dílèím
pøedzpracovávání jednotlivých èástí mezd mùe být vyuita agenda
Pøíprava mezd.

Docházka

Zálohy
mezd

Samozøejmostí je pøenos plateb do agendy Závazkù a pohledávek
a automatické zaúètování mezd do úèetního deníku.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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6. Vazby v modulu Sklady a pøenosy do Úèetnictví
Modul Úèetnictví
Úèetní deník

Závazky a pohledávky

D

ZP

Modul Sklady

D

Pohyby
D

ZP

Pøíjemky
Vydané
objednávky

14

Výroba
Montání
listy

Speciální
skladové
operace

Ceník

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka

Pøevody
mezi sklady
a mezipolokové
operace

D

ZP

Pokladna

D

ZP

Fakturace
Pøijaté
objednávky

Základním souborem modulu Sklady je Ceník, který obsahuje karty
jednotlivých skladových i neskladových poloek. Soubor pohybù
obsahuje zmìny stavu ceníkových poloek (nákupy, prodeje apod.).
Pohyby se nezapisují pøímo, ale vznikají automaticky pøi pouití dalích
agend specializovaných na konkrétní skladové operace - pøíjemky,
fakturace, atd.
Souèástí je i aparát pro tvorbu montáních listù a podporu výroby.
Program umoòuje vedené neomezeného poètu skladù, jejich data
jsou na sobì naprosto nezávislá. K dispozici jsou i operace pro pøevod
mezi sklady.
Skladovou evidenci je moné automaticky úètovat metodou A nebo B.

Uiteèné klávesové zkratky a symboly v nabídkách
Klávesové zkratky
F1

nápovìda

Alt+F1

nabídka základních funkcí

F10

nabídka dalích funkcí

F2

nová vìta

TAB

vstup do èíselníku

Ctrl+Y

mazání vìty

F3

hledání podle údaje urèujícího v daném okamiku setøídìní záznamù

Shift+F3

hledání podle zvoleného údaje

Alt+F3

hledání podle aktuálního údaje

F4

kopírování údaje z pøedchozí vìty

Shift+F5

zmìna tøídìní, pohledù a nastavení filtrù

Shift+F10

detail vìty

Shift+F6

nabídka tiskových sestav (vlastní tisk náhledu je F6)

Ctrl+F5

kalkulaèka

Alt+F6

výbìr tiskárny

Alt+F8

výbìr klávesnice

V zaèátcích práce s programem postaèí znalost klávesové zkratky
Alt+F1. Nabídka otevøená touto klávesovou zkratkou zahrnuje
vekeré funkce spoutìné zkratkami z pøedcházejícího seznamu.

Symboly v nabídkách
>>

dalí nabídka (rozíøení moností aktuální volby)

E

editace dat

e

prohlíení dat (napø. po uzávìrce)

S

volba tiskových sestav



sputìní aktuální volby (provede akci)

V nabídkách se u kláves F1 a F10 objevují zástupné symboly, které
urèují kombinaci, ve které se pøísluná funkèní klávesa maèká. Klávesa
Ctrl je oznaèena ^, klávesa Shift je á a klávesa Alt je ~.
V uvedených kombinacích vdy stiskneme nejprve øídící klávesu,
podríme ji a potom stiskneme klávesu funkèní.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Struktura, vazby a popis agend
modulu Úèetnictví jsou uvedeny
a graficky znázornìny na stranì 12.
Pouitím speciálních agend
si v celém programu STEREO
uetøíte mnoho ruèní práce.

Poøizovat lze pochopitelnì
i v nabídce Opravy deníku po stisku
klávesy F2.

POPIS MODULÙ PROGRAMU STEREO
ÚÈETNICTVÍ
Úèetní deník je základním souborem celého úèetnictví, musí zde skonèit vekerá poøizovaná data. Pøitom
nezáleí na cestì, kterou zvolíme. Vìty je moné zapisovat pøímo do Úèetního deníku i bez pomocí ostatních
(nepovinných) agend nebo je pøenáet z jednotlivých podpùrných agend. Pro samotné úètování bychom vystaèili
s deníkem, ale z dùvodu pøehlednosti a sledování úhrad jednotlivých dokladù doporuèujeme tyto agendy vyuívat.
Poøízení záznamu do Úèetního deníku
Pro poøizování nového dokladu pouijte agendu Úèetní deník a volbu Nové záznamy. Vìnujte prosím pozornost
zejména následujícím údajùm:






Datum  k tomuto datu program zaúètuje jednotlivé úèetní pøípady a rovnì je zobrazuje v tiskových
sestavách úèetnictví (kniha faktur, kniha analytické evidence, hlavní kniha, výkazy atd.).
Doklad1  specifikuje úèetní operaci dokladem vybraným z èíselníku dokladù, napø. obecný úèetní
doklad u1, pøedpis faktury f1, úhrada pokladním dokladem d1, apod.
Doklad2  vyplòte pouze v pøípadì úhrady. Jeho obsahem je právì dokladová øada s pøísluným
poøadovým èíslem hrazené pohledávky èi závazku.
Druh úèetní operace  je pomùcka pro doplnìní úèetní souvztanosti (a typ zdanitelného plnìní, je-li
úètovaná firma plátcem DPH). Není-li druh úèetní operace zadán, musí obsluha zadat typ DPH a doplnit
pøíslunou souvztanost ruènì.
Datum DPH  urèuje období, ve kterém bude daòový doklad uplatnìn do pøiznání k DPH. Doklady,
jejich datum DPH spadá do zadaného období, vystoupí v záznamní povinnosti a ovlivní i výpoèet
výsledné daòové povinnosti.

Pøedpis faktury má vyplnìn pouze Doklad1, Doklad2 je prázdný.
16
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Úhrada má v údaji Doklad1 informaci o zpùsobu placení (bankovní
výpis nebo hotovost), v Doklad2 je informace o faktuøe, která je hrazena.

Následující obrázek obsahuje ukázku zaúètované faktury è.18 (poøadové èíslo dokladu) s variabilním symbolem
3216 (èíslo dodavatelské faktury) na èástku 36.600,- Kè s DPH. Na základì pouité dokladové øady F a druhu
úèetní operace NZ program automaticky naplnil úèetní souvztanosti.

Èervenì oznaèené údaje (první
písmeno je èervené) jsou
podporovány èíselníky, které
je vdy mono otevøít klávesou
Tab.
Význam jednotlivých údajù je
popsán na spodním øádku
obrazovky v øádkové nápovìdì
(popis odpovídá tomu údaji,
na kterém je umístìn kurzor).

Poøízení záznamu do Závazkù a pohledávek
V agendì závazkù a pohledávek mùete vytvoøit a uloit libovolný záznam. Zde poøízené záznamy nemají
na úèetní deník ádný vliv a do okamiku, kdy je pomocí nìkteré z pøipravených funkcí do deníku zaúètujete.
Pro poøizování dokladu pouijte agendu Závazky a pohledávky a volbu Nové záznamy.
Stejnì jako v úèetním deníku lze
pomocí klávesy F2 poøizovat
doklady i v nabídce Formuláø.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Pøestoe je moné platby provádìt
pøímo ze Závazkù a pohledávek,
doporuèujeme vyuít
specializované agendy Pokladna
a Banka.

Agenda závazkù a pohledávek je podporována øadou funkcí, které významnì urychlují práci s poøízenými
doklady. Nabídku tìchto funkcí vyvoláte stiskem klávesové zkratky Alt+F1 a potvrzením volby Dalí funkce,
z nich dvì vysvìtlíme podrobnìji


Kromì popsaných funkcí
je program STEREO pøipraven
pro automatické úètování
zálohových plateb, kurzových
rozdílù a haléøových vyrovnání.



Zaúètování pøedpisu  pomocí této volby zaúètujte
pøedpis poøízeného dokladu do úèetního deníku.
Po sputìní zmínìné funkce program nejprve nabídne
pøipravenou vìtu k prohlédnutí a pøípadné korekci.
Po stisku klávesy Esc se nejprve spustí aparát
kontrol a jestlie úètovaný záznam neobsahuje
ádnou chybu (úèetní nebo syntaktickou), bude
do úèetního deníku uloen. Postup pøi nalezení chyb
je popsán v kapitole Kontroly a hláení programu
STEREO na dalích stránkách této publikace.
Platby  pomocí této volby zobrazíte pøehled plateb
souvisejících s vybraným záznamem. Jestlie ádná
úhrada neexistuje, program nabídne její provedení.
Pro zadání dalí platby (napø. pøi èásteèné úhradì)
stisknìte v pøehledu plateb klávesu F2.

Informace o stavu jednotlivých závazkù nebo pohledávek poskytují ve formuláøi i v seznamu údaje Úètováno
a Placeno. Tyto údaje mohou nabývat následujících hodnot:

18

´ ´

nezaúètováno nebo nezaplaceno (neoznaèeno)

è

zaúètováno nebo placeno èásteènì

?

zaúètováno více nebo pøeplatek

A

zaúètováno nebo zaplaceno v plné výi
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Dalí agendy úèetnictví
Pro úhrady (bankou nebo pokladnou) jsou v programu pøipraveny agendy optimalizované pro pøíslunou
èinnost. Program dále obsahuje specializované agendy pro zpracování opakujících se nebo speciálních èinností:










Pokladna  agenda slouící k poøízení a následnému zaúètování hotovostních plateb. K poøízení
jednotlivých úhrad postaèí naplnit pouze údaje, které jsou v editaèním formuláøi viditelné. Ostatní údaje
se pøi zaúètování doplní automaticky.
Banka  tato volba sdruuje agendy Výpisy pro zaúètování dolých bankovních výpisù
a Pøevodní pøíkazy pro vytvoøení a tisk pøíkazù k úhradì. Program je pøipraven
i pro elektronickou formu komunikace s rùznými bankami (viz obrázek).
Zpracování DPH  pro plátce DPH je zde pøipraven aparát, který automaticky eviduje
vekerá zdanitelná plnìní a na jejich základì pak pøipraví kompletní daòové pøiznání
k DPH vèetnì doplòkových výpoètù (napø. koeficientu podle §20).
Saldokonto  aparát pro sledování dodavatelsko-odbìratelských vztahù a uhrazenosti
závazkù a pohledávek vèetnì termínù splatnosti. Tiskové sestavy zde vytvoøené nezøídka
slouí jako podklady pro získávání úvìrù.
Pøehledy - jednotlivé agendy modulu úèetnictví jsou vybaveny dostateèným poètem
tiskových výstupù. Pro souhrnné vyjádøení stavu firmy jsou v nabídce Pøehledy
pøipraveny tiskové sestavy zachycující stavy na syntetických i analytických úètech (Hlavní
kniha, kniha analytické evidence apod.). Kromì sestav vytvoøených podle naich
pøedstav jsou zde pøipraveny také výkazy, jejich podoba je stanovena státem (Rozvaha
nebo Výkaz zisku a ztráty).
Zásobník dokladù  v pøípadì èasto opakujících se dokladù, u kterých se mìní napø. jen datum, je
moné vyuít tento (práci usnadòující) aparát. Do zásobníku si pøipravíme doklady, které pak mùeme
v libovolném okamiku pøenést do Závazkù a pohledávek nebo rovnou do Úèetního deníku (napø.
zálohy na elektøinu atd.)
Závìrky a uzávìrky  bìhem úèetního období program umoòuje realizovat tzv. Datovou uzávìrku,
co je uzamèení záznamù proti editaci. Aèkoli není z hlediska zákona o úèetnictví povinná, je vhodná
pro zamezení nechtìného úètování do období, za které máme napøíklad podané daòové pøiznání.
Na konci úèetního období spustíme Úèetní závìrku, která provede kompletní uzavøení úèetních knih,
spoèítá hospodáøský výsledek, otevøe úèetní knihy pro nové období, pøevede poèáteèní stavy úètù,
saldokonto apod. Obì uzávìrky je moné kdykoli vrátit, otevøená data dle potøeby upravit a znovu
zavøít.
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Struktura, vazby a popis agend
modulu Majetek jsou uvedeny
a graficky znázornìny na stranì 13.

MAJETEK
Tento modul je urèen pro evidenci a úètování majetku. V jeho rámci jsou sdrueny tøi agendy se specifickým
úèelem odpovídajícím jejich názvùm.
Dlouhodobý majetek
Struènì lze øíci, e tato agenda slouí k evidenci dlouhodobého majetku, ke zpracování daòových a úèetních
odpisù a v neposlední øadì podporuje i dalí èinnosti související s vlastnictvím majetku (technické zhodnocení,
prodej dosud neodepsaného majetku, úètování pøísluných operací s majetkem apod.).
Zcela zásadní význam má v agendì soubor karet majetku pøístupný z voleb Dlouhodobý majetek/ Formuláø
a Dlouhodobý majetek/ Seznam. S kartami majetku souvisejí dalí podpùrné soubory (Daòové odpisy, Úèetní
odpisový plán a Technické zhodnocení). Tyto soubory zachycují operace provedené s pøísluným majetkem.
V závislosti na jednotlivých operacích se v kartách zobrazují odpovídající informace.
Pro poøízení majetku slouí nabídka Formuláø, kde pomocí klávesy F2 otevøete novou, prázdnou kartu. Karta
je rozdìlena pìti oddílù sdruujících údaje mající vztah k problematice, kterou daný oddíl øeí.

U novì poøízeného majetku bude
seznam uplatnìných odpisù
prázdný. Záznamy se budou tvoøit
automaticky pøi uzávìrce majetku.
Automatické zaúètování majetku
zahrnuje zaúètování zaøazení
majetku, zaúètování úèetních
odpisù a zaúètování vyøazení.
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Evidence (první oddíl) obsahuje údaje týkající se evidence majetku (èíslo, název, klasifikace apod.).
Do Zaøazení (druhý oddíl) zadejte informace týkající se nabytí majetku vèetnì úèetního zaøazení.
Poøizujete-li majetek, který ji byl zaøazen, doplòte informace o datu zaøazení a o pouitém dokladu.
Jedná-li se o nový majetek, ponechte zmínìné údaje prázdné.
Daòové odpisy (tøetí oddíl) obsahují informace potøebné pro správný výpoèet daòových odpisù
(odpisová skupina, vstupní cena, datum posledního odpisu atd.). Pomocí klávesové zkratky Ctrl+F7
otevøete seznam uplatnìných odpisù. Jestlie poøizujete majetek, který byl ji v minulosti odepisován,
zadejte zde jednotlivé odpisy v jejich skuteèné výi.
Úèetní odpisy (ètvrtý oddíl) umoòují nastavení úèetní poøizovací ceny pro automatické naplnìní
úèetního odpisového plánu. Sputìní pøísluné procedury probìhne automaticky ihned po dokonèení
karty majetku. Jestlie vytvoøení plánu odmítnete, mùete jej vytvoøit kdykoli pozdìji pomocí klávesy
F10. Po stisku této klávesy se otevøe nabídka, ze které vyberte Vytvoøení odpisového plánu.
Vyøazení (pátý oddíl) pouijete pro úèetní vyøazení majetku. Aby zaúètování probìhlo podle pravidel,
zadejte odpovídající kontaci. Datum a Doklad ponechte prázdný, program oba údaje naplní
po úspìném dokonèení zaúètování.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka

Drobný majetek
Agenda slouí k evidenci jednotlivých poloek drobného majetku. Agenda zcela v souladu se zákonem èíslo 563/91 Sb. o úèetnictví
neumoòuje úètování drobného majetku a slouí pouze k evidenci aktuálního stavu majetku. V pøípadì potøeby úètování mùete vést drobný
majetek v pøedchozí agendì Dlouhodobého majetku, kde jej budete moci také odepisovat.
Majetek na leasing
Majetek poøízený na leasing je svou povahou výjimeèný. Majetek nepatøí do majetku firmy a do okamiku splacení pøísluné èástky
leasingové spoleènosti. Agenda kromì evidence poøízeného majetku umoòuje pøípravu a nastavení splátkového kalendáøe podle leasingové
smlouvy. Program pochopitelnì umoòuje i pøenos jednotlivých splátek do úèetnictví a následné vystavení pøevodních pøíkazù.

MZDY

Struktura, vazby a popis agend modulu Mzdy jsou uvedeny a graficky znázornìny na stranì 13.

Program je vytvoøen tak, aby práce se mzdami odpovídala logickému sledu èinností v reálném ivotì. Nejprve pøijmete zamìstnance, poté mu
vytvoøíte mzdu. V pøípadì potøeby lze mezi tyto dva kroky zaøadit tzv. pøípravu mezd, kde doplníte docházku, nepøítomnosti a teprve
na základì takto doplnìných informací vytvoøíte s pomocí programu mìsíèní mzdu jednotlivým zamìstnancùm. Pouívání agend v oddílu
Pøíprava mezd není povinné, v pøípadì jejich vynechání je vak tøeba vekeré informace do mzdy zadat ruènì.
Zaøazení zamìstnance do evidence
Vichni pracovníci (vèetnì pøípadných spoleèníkù firmy), jejich mzdu budete zpracovávat, musí být poøízeni do Zamìstnanci/ Formuláøe
(Osobní evidence pracovníka). Kadého zamìstnance nejprve zadejte do Adresáøe firem a osob, a to buï ve volbì Ostatní/ Èíselníky/
Adresáø firem a osob nebo pøímo z otevøeného formuláøe evidence pracovníka stiskem klávesy Tab na údaji Èíslo a jméno. Informace
zadané do adresáøe se pøenesou do karty osobní evidence. Do pøipraveného formuláøe doplòte ostatní dùleité údaje, na základì kterých
budete dále mzdu zpracovávat.
Kromì údajù uvedených pøímo ve formuláøi je tøeba do osobní evidence pracovníka doplnit dalí hodnoty dùleité pro zpracování mzdy.
Nabídku pro zadávání tìchto hodnot vyvoláte klávesou F10 pøímo z formuláøe (karta
zamìstnance vak musí být dokonèena):
Obvyklé hodnoty pro mzdy
 Pøíplatky, Prémie a odmìny  doplòují finanèní ohodnocení zamìstnance
s moností zadání povahy pøísluné odmìny (respektive sankce) pomocí údaje Typ.
 Pojitìní  pøíspìvky na penzijní a ivotní pojitìní
 Daò z pøíjmu  umoòuje doplnit výi nezdanitelných èástek pro pøísluný
kalendáøní rok
 Sráky ze mzdy  nastavení individuálních sráek z mezd (výivné, spoøení apod.)
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Jiné dávky ke mzdì  dávky, které nejsou vázány na daò z pøíjmù a nevztahují se ani k pojitìní
Evidence dìtí  zde poøiïte údaje o dìtech, na které pracovník uplatòuje nezdanitelné èástky. Seznam se objeví i ve mzdovém listu.
Zdravotní pojiovna  adresa a kontakty zdravotní pojiovny pøísluného zamìstnance
Roèní vyúètování DPFO  pøíprava pro roèní vyúètování danì. Nastavení roèních nezdanitelných èástek pro jednotlivé roky.

Pøíprava mezd
Agenda slouí k tzv. pøedzpracování tìch èástí mzdy, které to svou povahou umoní (nepøítomnost, docházka, úkolová práce apod.). Hodnoty
zde zadané se automaticky pøenáejí do mìsíèní mzdy pøísluného zamìstnance.






Nepøítomnost  pro zjednoduení je mono naplnit nepøítomnost hromadnì vybrané skupinì nebo vem pracovníkùm ve volbì
Hromadné naplnìní. Pro jednotlivce pouijte pøipravený Formuláø. Pøi vyplòování formuláøe vám pomùe klávesa Tab, kterou
na èervenì oznaèených písmenech vstoupíte do èíselníkù. Takto zadejte poadovaného pracovníka i druh nepøítomnosti. V èíselníku
nepøítomností dùkladnì zkontrolujte, zda jste vybrali správnì, napø. nemoc, OÈR, dovolená atd. Po zapsání "datumù" program sám
spoèítá dny nepøítomnosti.
Docházka  vzhledem k tomu, e zákoník práce ukládá povinnost evidovat zamìstnancùm docházku, je v programu zabudován
aparát pro její zpracování. Docházku je mono naplnit manuálnì ve volbì Seznam docházky. Zde pomocí klávesy Tab vyberte
pracovníka a doplòte èas pøíchodù a odchodù. Docházku vak lze naplnit i hromadnì v nabídce Hromadné naplnìní. Nejprve zadejte
období, ve kterém chcete docházku naplnit, vyberte typy dnù (napø. pracovní) a samozøejmì zamìstnance, kteøí mají stejný èas
pøíchodu a odchodu ze zamìstnání (odpracovali stejný poèet hodin) a následnì zadejte volbu Naplnit docházku. Pokud mìli
zamìstnanci stejné pouze pøíchody do zamìstnání, zvolte v hromadném naplnìní Naplnit pøíchody, a odliné odchody doplòte
manuálnì ve volbì Jen odchody. Dny s èásteènou nepøítomností (lékaø, náhradní volno na èást dne,...) program z automatického
zpracování vynechá a je tøeba je øeit manuálnì.
Zálohy  aparát slouící k vyplácení záloh na mzdu. Sestavení seznamu záloh probíhá automaticky z osobní evidence a je moné
tento seznam manuálnì doplnit o dalí poloky. Vyplacené zálohy lze pøenést do Závazkù a pohledávek. Ve mzdì se takto vyplacené
zálohy odeètou od èástky Dobírky.

Celá pøíprava mezd nabízí mnoho rùzných tiskových sestav v podobì, která odpovídá pøísluné agendì.
Poøízení mìsíèní mzdy
Poøízení mìsíèní mzdy vybranému zamìstnanci je více ne jednoduché. Program automaticky vytváøí mzdu pro aktuální mzdové období (èíslo
mìsíce a rok jsou nastaveny v parametrech). Po zadání èísla zamìstnance program pøevezme základní informace z osobní evidence (jméno,
pøíjmení, typ pracovního pomìru, mzdový tarif atd.). Ostatní údaje je tøeba naplnit manuálnì, pokud si je program sám nepøevezme z obvyklých
hodnot nebo z agend Pøípravy mezd. Jak jsme ji uvedli, je to moné pouze v pøípadì pouití tìchto agend.
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Pouijete-li pro poøízení mzdy Úplný formuláø, budou na obrazovce viditelné vechny èásti mzdy. Nevýhodou
tohoto zpùsobu zobrazení je vak velké mnoství údajù a následné "pøeteèení" formuláøe na tøi obrazovky.
Formuláø pro poøízení mìsíèní mzdy je v zájmu pøehlednosti maximálnì zestruènìn a obsahuje pouze základní
èásti mzdy. Podrobnìjí informace lze zadat na èervenì oznaèených údajích po stisku klávesy Tab.

Odpovídající nastavení proveïte
v osobní evidenci v nabídce
Obvyklé hodnoty pro mzdy/
Daò z pøíjmù, kterou otevøeme
klávesou F10.

Zpùsob odvodu zdravotního a sociálního pojitìní je ovlivnìn údajem Kategorie (typ pracovního pomìru),
který je podporován èíselníkem. Souèástí èíselníku Kategorií jsou i parametry pro nastavení zmínìných odvodù.
Zdanìní mezd je podle zákona o daních z pøíjmù ovlivnìno tím, zda zamìstnanec podepsal nebo nepodepsal
prohláení k dani z pøíjmù.

Jsou-li mzdy kompletnì
zpracovány, je moné tisknout
vekeré potøebné sestavy
pro finanèní úøad, OSSZ a zdravotní
pojiovny v nabídce Tiskové
sestavy.

Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Mzdy uloené v archivu lze
prohlíet, opravovat i mazat.
Pøípadné opravy je moné
opakovanì zaúètovat do Úèetního
deníku pomocí volby Zaúètování
z archivu, kterou naleznete
v nabídce Ostatní/ Speciality.

Struktura, vazby a popis agend
modulu Sklady jsou uvedeny
a graficky znázornìny na stranì 14.

Zaúètování mezd
Vlastníte-li licenci kromì mezd také na úèetnictví, mùete po vytitìní sestav mzdy zaúètovat (v demoverzi
jsou pochopitelnì pøístupné vechny moduly). Úètování mezd probíhá automaticky podle parametrù nastavených
v nabídce Ostatní/ Parametry/ Úètování. Záznamy pøipravené k zaúètování je moné si prohlédnout a v pøípadì
potøeby i upravit.
Uzávìrka mezd
Po zaúètování proveïte uzávìrku mezd pomocí nabídky Mzdy/ Zaúètování mezd/ Uzávìrka mezd. Tato akce
pøesune aktuální mzdy do archivu a posune mzdové období o mìsíc kupøedu. Pøi ukonèení mzdy, která uzavírá
tzv. rozhodné období program nabídne automatický pøepoèet prùmìrù pro náhrady a pro nemocenskou.
Vypoètené prùmìry uloí kadému zamìstnanci do karty osobní evidence.

SKLADY
V rámci tohoto modulu je moné vést nezávisle na sobì a 100 tisíc skladù. Pro zajitìní co nejpøesnìjích
cen skladových poloek program STEREO nabízí oceòování metodou váeného aritmetického prùmìru nebo
metodou pevných cen.
Po sputìní skladù se na obrazovce objeví následující nabídky: Evidence, Pøehledy, Pokladna a Ostatní.

Skladovou evidenci a následné
úètování skladù lze v programu
provádìt metodami A nebo B.
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Evidence  je nabídkou, ve které se v praxi budeme pohybovat asi nejèastìji. Umoòuje zakládat
ceníkové karty, vytváøet pøíjemky a výdejky, vystavovat faktury a dodací listy. Pøipraveny tu jsou také
aparáty pro pøevody mezi sklady a pro mezipolokové pøevody. V neposlední øadì stojí za zmínku
speciální skladové operace urèené pro vytváøení operací, je není mono øeit v pøedchozích
agendách. Mezi tyto operace patøí napø. nastavení poèáteèních stavù, inventura, likvidace skladové
poloky atd. Výsledkem práce v agendách jsou tzv. pohyby  pøíjmy a výdaje, které jsou k dispozici
v nabídce Pøehled vech pohybù.
Pøehledy  zahrnují tiskové sestavy, které se vytváøejí na základì zadaného období. Jsou èlenìné
podle významu na Zásoby (stav a hmotnost zásob, inventury apod.), Ceníky (ceníky pro obchodní
partnery v rùzných podobách) a Pohyby (Pøíjmy a výdaje, Obraty za jednotlivé firmy).
Pokladna  funguje jako samostatný systém a má charakter maloobchodní pokladny s podporou vech
bìných funkcí (tisk úètenek, pøipojení èteèky èárových kódù, pokladního uplíku, zákaznického displeje
apod.).
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Práce se skladovými agendami
Vzhledem k tomu, e vechny skladové agendy (Pøíjemky, Fakturace, Výroba atd.) jsou øeeny stejným
zpùsobem, je zde pøedveden pouze prodej zboí v agendì Fakturace. Zpùsob práce s ostatními agendami je
natolik podobný, e po pøeètení následujících øádkù budete schopni se vemi agendami pracovat bez jakýchkoli
potíí.
Prodej zboí
Agenda Fakturace je sloena z Hlavièky a Poloek. Hlavièka obsahuje vekeré informace dodavatelskoodbìratelského typu (èíslo dokladu, datum vystavení, datum DPH, souhrnné informace o cenì, adresu dodavatele,
odbìratele a pøíjemce, je-li tento odliný od odbìratele).

Program STEREO umoòuje i práci
s tzv. dealerskými cenami. Ceny se
pøiøazují odbìrateli podle nastavení
v Adresáøi firem.

Poloky obsahují informace vztahující se pøímo k vydávanému zboí (materiálu apod.). Èíslo poloky lze
zadat pøímo z klávesnice nebo je mùete vybrat z Ceníku, který se otevøe automaticky po stisku klávesy Enter
(kdykoli mùete pouít i klávesu Tab). Chcete-li fakturovat neskladovou poloku (doprava a dalí manipulace
apod.), nevyplòujte èíslo poloky a kurzorovou ipkou vpravo pøejdìte na název poloky. Cenu poloky
mùete opìt zadat ruènì nebo ji vybrat z nabízených variant po stisku klávesy Tab. Celková cena fakturovaného
zboí se promítá do daòové tabulky v Hlavièce.
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Poøízenou fakturu vytisknìte a v nabídce Ostatní proveïte Pøenos
dokladu do pohledávek a Zaúètování dokladu do úèetního
deníku. Nakonec Ukonèete doklad, faktura se pøesune do archivu
a souèasnì v souboru pohybù vznikne pøísluný výdejový pohyb.
Úètování pohybù lze pøi pouití metody A provést v nabídce
Evidence/ Úètování pohybù kdykoli pozdìji.
Modul skladù umoòuje i vedení výroby za pomoci agend
Montání listy (seznam skladových i neskladových poloek,
ze kterých je výrobek sestaven) a Výroba. Pøi zadání výrobku
v této agendì a následném ukonèení dokladu program automaticky
sníí stav skladu u poloek, ze kterých je výrobek vyroben
a souèasnì zvýí poèet výrobkù na skladì.
Skladová evidence je pochopitelnì podporována mnostvím
tiskových sestav v nabídce Pøehledy. Za vechny zmíníme Inventury, Kontrola stavu zásob na skladì, Ceníky
pro odbìratele, Kontroly prodejù do mínusu apod.

UPOZORNÌNÍ
V souladu s novelou zákona
na ochranu spotøebitele
program umí pracovat
se zaokrouhlováním cen
na padesátihaléøe. Chování
programu lze nastavit
v Parametrech v nabídce
Ostatní.

Prodej zboí pokladnou
Víceménì samostatnou skladovou agendou je Pokladna, která simuluje maloobchodní pokladnu se vemi
jejími monostmi  propojení se zákaznickým displejem, penìní zásuvkou, tiskárnou úètenek a èteèkou
èárových kódù (práce s èárovým kódem není výsadou pouze Pokladny, lze s ním pracovat ve vech agendách
modulu).
V otevøené Pokladnì mùete èíslo prodávaného zboí zadat pøímo z klávesnice (pokud si jej pamatujete)
nebo klávesou Enter vyberte zboí ze seznamu v levé èásti obrazovky. U vybraného zboí zadejte cenu
a mnoství. Po stisku klávesy "" (mínus) uveïte placenou èástku, program vypoèítá pøeplatek k vrácení
a zobrazí jej na monitoru. Pro ukonèení celé transakce stisknìte klávesu "+" (plus). Program vytiskne úètenku
a uloí ji do archivu úètenek. Displej se vynuluje a pokladna je pøipravena k dalímu prodeji.
Pro zadání adresy zákazníka na úètenku stisknìte klávesu Tab. Pøedpokladem pro tuto akci je existence
adresy zákazníka v Adresáøi firem. Jedná-li se o nového zákazníka, mùete novou adresu do adresáøe poøídit
po stisku klávesy F2.
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Parametry pokladny urèují vekeré
její vlastnosti (zpùsob
zaokrouhlování, výbìr typu úètenky
apod.) a monosti obsluhy (zmìna
ceny prodávaného zboí,

KANCELÁØ
Jak ji bylo zmínìno na zaèátku, je program STEREO modulární systém, který umoòuje uivateli zakoupit
jen ty moduly, které skuteènì potøebuje. Aby i uivatel vlastnící licenci jen na Úèetnictví mohl provádìt
základní kanceláøské úkony, je souèástí programu také modul Kanceláø, který obsahuje agendy pro psaní
a evidenci obchodní korespondence, vystavování faktur, pøevodních pøíkazù a objednávek.

Struktura, vazby a popis agend
modulu Kanceláø jsou uvedeny
a graficky znázornìny na stranì 12.

Agenda Fakturace v Kanceláøi je témìø totoná se stejnojmennou agendou ve Skladech. Na rozdíl od skladù
vak Fakturace v Kanceláøi nepodporuje pøebírání fakturovaných poloek z ceníku, ale ze speciálního èíselníku.
Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka
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Adresáø firem
Stisknete-li klávesu Tab na údaji
Úèet, otevøe se okno pro zadání
dalích úètù pøísluné firmy. Poèet
tìchto úètù není omezen.

Adresáø firem má v rámci celého programu výluèné postavení, nebo se na nìj odkazují vechny agendy
programu obsahující informace o firmách a osobách.

Adresáø firem kromì bìných údajù (adresa a kontakty) obsahuje údaje vyuitelné zejména v modulu
Sklady. Údaje Sleva a Spl.fa.(splatnost faktury) a Dluh lze uplatnit napø. pøi poøizování vydaných faktur.

Kontroly a hláení programu STEREO
Pøi práci s programem se mùete setkat se situací, kdy program v poøizovaném záznamu objeví nìjakou
chybu a o této skuteènosti vydá hláení. Tato hláení mohou být dvojího druhu:



Chyba  je signalizována písmenem E (Error) a opìt èíselným kódem. Chyba je natolik závaný stav,
e program neumoní do jejího odstranìní pokraèovat v zapoèaté operaci.
Upozornìní  je signalizováno písmenem W (Warning) a èíselným kódem. Varováním dává program
na vìdomí, e se poøizovaná data svým obsahem odchýlila od oèekávaných hodnot. Jestlie je tato
odchylka legální (zadali jste ji úmyslnì), mùete pokraèovat v zapoèaté akci (program obvykle nabídne
volbu Pokraèovat i s nesrovnalostmi).

Seznam chybových hláení naleznete v nabídce Ostatní/ Èíselníky/ Úèetnictví a spoleèné/ Pomocné èíselníky/
Chybová hláení.
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Nápovìda a pomoc v nesnázích
Jako uivateli programu STEREO se vám mùe stát, e se dostanete do situace, kterou nebudete umìt sami vyøeit. Samozøejmì i na tyto
pøípady jsme pøipraveni a záleí jen na vás, kterou cestu si k vyjasnìní problému zvolíte. Moností je nìkolik:




Nápovìda v programu STEREO  v dolní èásti obrazovky je zobrazena nápovìda, vztahující se k místu (údaji nebo k volbì v menu),
na kterém právì stojíte kurzorem. Pokud je na konci øádku s touto nápovìdou oznaèení F1, znamená to, e stiskem pøísluné klávesy
zobrazíte podrobnìjí informace o poadovaném údaji. V otevøeném oknì s nápovìdou se lze jednodue pohybovat stiskem
kurzorových kláves PgDn (o stránku dolù) a PgUp (o stránku nahoru).
Prùvodce  nevíte jak provést poadovanou èinnost? Pouijte prùvodce, který obsahuje praktické informace a odpovìdi na otázky.
Program Stereo nabízí nìkolik zpùsobù, jak prùvodce spustit, a to napø. pomocí:
kombinace kláves Alt+F1 a výbìrem volby Pøísluenství/ Prùvodce a nápovìda.
kombinace kláves Ctrl+F8 a výbìrem volby Prùvodce a nápovìda.



Dokumentace k programu  pøíruèky jsou standardní souèástí dodávky nové verze programu STEREO. Kromì základních informací
o programu obsahují i návody na øeení rùzných situací, ke kterým v prùbìhu práce s programem mùe dojít poèínaje instalací
a popisy jednotlivých úèetních pøípadù konèe.

Pro získání dalích informací mùete vyuít nae stránky www.jezeksw.cz/stereo. Na této adrese naleznete obecné informace o firmì, aktuální
informace vè. aktualizace programu s moností staení (mj. pøevodový mùstek dat z programu Úèto od firmy Tichý do naeho programu
STEREO, tiskový manaer pro starí verze programu apod.). Také zde naleznete odpovìdi na nejèastìjí otázky z linky technické podpory.
Dalí z forem komunikace s naimi pracovníky (a s ostatními uivateli programu) je diskusní fórum na adrese www.jezeksw.cz/forum/stereo.
V jeho rámci si lze vzájemnì sdìlovat rùzné informace ohlednì práce s programem. Fórum pravidelnì sledujeme a na kladené otázky
do diskusního fóra také odpovídáme.
V neposlední øadì nás mùete kontaktovat písemnì dopisem, faxem nebo e-mailem na adrese jezek@jezeksw.cz.
Pokud se vám problém nepodaøí vyøeit, mùete vyuít linku technické podpory, kde vám zkuení pracovníci rádi pomohou a zodpoví kladené
otázky. Linka technické podpory je k dispozici ve vední dny od 8 do 12 a od 13 do 15:30 hod. na telefonním èísle 487 525 043. Mimo
uvedenou dobu je tu pro Vás zøízen záznamník. Uvedete-li své jméno, popis problému a telefon, zkontaktujeme Vás (na nae náklady) a rádi
odpovíme na zanechané dotazy. Pro zaslání písemného dotazu pouijte fax na èísle 487 524 910.
Máte-li zájem o pøímé zakolení do programu STEREO, je moné sjednat termín kolení, buï s námi nebo se koliteli. Jejich aktuální seznam
naleznete v programu ve volbì Ostatní / Speciality / Seznam kolitelù nebo také na naich internetových stránkách na adrese
www.podvojneucetnictvi.cz v sekci Sluby. Pokud nemáte zakoupený ná program a poznáváte ho pomocí demoverze, je seznam kolitelù
v nabídce Ostatní/ Seznam kolitelù.
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