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1. Úvod

Systém je dodáván  jako součást systému ekonomických agend f irmy
PragData s.r .o. Spolu s ostatními produkty tvoř í  komplexní informační systém,
dodávaný na k líč  a konf igurovaný vždy pro konkrétního uživatele.

Předk ládaný popis vychází z verze 99.3 systému, v pozdě jš ích verzích
může doj í t  k  drobným odchylkám, neboť  systém je průběžně  ak tual izován na
zák ladě  požadavků  uživatelů  i  změn v legis lat ivě .  O rozsáhlejších úpravách
jsou uživatelé informováni pomocí dodatků  distr ibuovaných spolu s novými
verzemi programu.

Systém zaj išťuje komplexní evidenci majetku v kategori ích :
Hmotný invest iční majetek  (HIM), Nehmotný invest iční majetek  (NIHM),

Drobný hmotný a nehmotný invest iční majetek  (DHIM a DNHIM), př ípadně
soubory drobného majetku, DHM, DNHM (pro více stejných předmě tů  na jedné
kartě) .  Rovněž je možno evidovat př ís lušenství a majetek , k terý se neodepisu-
je.  Předmě ty lze zařazovat do tř íd č i  skupin, dle SKP (nomenklatura),  způsobu
využit í ,   do jednotl ivých útvarů ,  budov i  místností  a dle těchto kr i ter i í  poté tř ídi t
(  např .  soupis předmě tů  v místnost i  ) .

Systém zaj išťuje odpisování majetku, jeho inventar izaci a další předepsané
operace. Umožňuje t isk  stavových i  obratových sestav ( inventární soupisy,
účetní odpisy v daném měsíc i i  daňové roční odpisy, zůstatkové hodnoty k  datu
atd.)

Obsahuje podpůrné moduly společné všem agendám Prag-Data -  databanku
hospodářských partnerů  (zde výrobci a dodavatelé) a databanku sort imentu
s obsluhou (opakuj ící  se popisy položek).

Systém umožňuje u všech svých operací t isk  dok ladů  formou vyplněných
hlavičkových formulářů .  Přehledy určené v první řadě  pro uživatele systému se
t isknou do souborů ,  ze k terých je možné dokumenty na požádání vyt isknout s
možností  volby písma a stránkování.  Způsob t isků  je pro všechny výstupní
formuláře jednotný.

Způsob řešení zaj išťuje vysoký uživatelský komfort,  od operátora nejsou
vyžadovány žádné hlubší znalost i  výpočetní techniky a programování.
Z hlediska komunikace se jedná o dialogový systém, kde hlavní prvek volby
představuj í  hierarchicky uspořádaná "menu" nabídky jednotl ivých č inností  a
průběžná práce s obrazovkou.

Ve všech programových modulech je minimal izováno nebezpeč í  ztráty dat
chybou obsluhy, výpadkem napájení nebo poruchou systému. Ochrana prot i
zneužit í  je zaj iš těna troj í  úrovní př ís tupových hesel.

Úloha je zpracována databázovou technologií  v prostředí FoxPro 2.6 f i rmy
Microsof t .

Systém je dodáván v jednouživatelské nebo v síťové verzi  (poznámky
k síťovému provozu jsou uvedeny v kapitole 2.5.) .
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2. Základní údaje

Tato kapitola pojednává o technických požadavcích na váš poč í tač ,
instalaci programového vybavení a způsobu obsluhy a údržby systému.

Jedná se o pouhý informativní popis a uživatel uvyk lý práci s poč í tačem
může přej í t  rovnou k  popisu systému v kapitole 4.

2.1 . Technické požadavky
Dodaný systém lze provozovat na všech poč í tač ích typu PC s operačním

systémem MS-DOS verze 3.3 a vyšší nebo W INDOW S 95 a W INDOW S 98.
Další podmínky pro konf iguraci poč í tače:

a) pevný disk ;

b) graf ická karta

c) t iskárna podporuj ící  kód Kamenických.

d) u síťových apl ikací je třeba dalšího technického vybavení (server,
síťové karty,  propojení kabely, atd.)  a př ís lušný síťový sof tware.

Dodavatel zaj išťuje výběr  vhodného hardware pro jednouživatelské verze i
pro síťové apl ikace, včetně  zák ladního sof twarového vybavení (operační
systém, síť) .

2.2 Program a jeho instalace
Programy obsluhuj ící  jednotl ivé databanky úlohy jsou real izovány

v databázovém systému FoxPro, verze 2.6 f i rmy Microsof t .  Jsou dodávány ve
zkompilované podobě  a součástí  dodávky jsou knihovny nutné pro chod
systému, k teré uživatel i  zaj išťuj í  legální využívání tohoto prostředí (př ípadně  i
pro j iné programové produkty) .

Systém instaluje dodavatel a je nepřenosný na j iné poč í tače. Vzhledem
k této s lužbě  je možné s dodavatelem dohodnout i  individuální odchylky př i
konkrétní apl ikaci.

Datové soubory a způsoby jej ich tř ídění jsou popsány v dodatku A.

2.3. Obsluha
Celý systém je uložen na pevném disku. Vzhledem k tomu, že př i  práci se

systémem se př i  provádění vě tš iny operací mění obsah datových souborů ,  je
vhodné tyto údaje uchovávat dupl ic i tně .  Per iodické uk ládání kopií  databází na
diskety se provádí zpravidla na konci pracovní směny (viz operace Z v hlavním
menu). U vě tš ích jednouživatelských nebo u síťových apl ikací jsou pravidelné
zálohy dat prováděny dle požadavků  uživatele na dalších pevných discích, na
streamerech, Iomega Zip atp.
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Systém pracuje na uživatelské úrovni,  obsluha po zapnutí  poč í tače, ev.
t iskárny komunikuje se systémem prostřednictvím obrazovky monitoru, aniž
musí ovládat jakékol i  úkony programovacího jazyka nebo operačního systému,
pouze formou dialogu mezi nabídkou na obrazovce a odpovědí na k lávesnic i.
V maximální míře jsou ošetřeny chybové stavy způsobené operátorem.

Systém se spouští  z př íkazového řádku operačního systému zapsáním a
potvrzením (k lávesa <Enter> -  viz dále) jména, dohodnutého př i  instalaci
programu (ema, uno, sk lad, podnik  atd.) ,  př ípadně  volbou z uživatelského
menu, pokud poč í tač  s louží k  současnému provozu více systémů .  Dodavatel
provádí na požádání i  instalaci do integrovaného prostředí poč í tače uživatele.
Klávesnice se po tomto zavolání automaticky přepne do režimu českého
psacího stroje.

Klávesnice poč í tačů  maj í  některé odl išnost i  od k lávesnic psacích strojů  a
rovněž některé způsoby zápisu se l iš í  od běžné rut iny. Na některé z nich, k teré
zpočátku působí často obtíže, upozorníme.

Nula a jednička:

Př i  psaní textu se z nutnost i  nebo ze zvyku často zaměňuje jednička velkým
"l" a nula velkým "O". Př i  práci s poč í tačem je nutno důsledně  odl išovat č ís l ice
a písmena. V řadě  př ípadů  poč í tač  odmítne př i jmout písmeno místo č ís l ice,
protože akceptuje pouze č íselný vstup, jako je tomu např .  u zadávání data.
J iné údaje jsou blokovány prot i  záměně  č ís l ice nebo prot i  v ložení nesprávného
(nepovoleného) znaku programově .  Přesto doporučujeme odl išení písmen a
č ís l ic  důsledně  dodržovat.

Písmena:

Z pouhého pohledu na k lávesnic i je zřejmé, že anglo-americká notace má
ve srovnání s českým psacím strojem vyměněnou polohu písmen "Y" a "Z".
Poč í tač  odl išuje velká a malá písmena, t j .  např .  písmena "w" a "W " považuje za
znaky, k teré spolu naprosto nesouvisí.  Vě tš ina textových vstupů  je ale
programově  ošetřena tak , že poč í tač  akceptuje text nezávis le na tom, zda je
napsán velkými nebo malými písmeny. Tzn.,  že např .  položku "CEMENT"
identi f ikuje správně  i  po zadání "cement" nebo "ceMEnt".  Na druhé straně  ale
považuje mezeru za znak stejné platnost i  jako k terýkol iv j iný a př i  zápisu
s přek lepem "c ement" tuto položku nenajde.

Shif t :

Klávesa <Shif t> přeřazuje t isk  malých písmen na velká podobně  jako
k lávesa přeřazovače na psacím stroj i .

Enter:

Klávesa <Enter> ukončuje zápis údaje a přechází k  další operaci.  Zápis do
šablony na obrazovce lze ukonč i t  buď  k lávesou <Enter> nebo naplněním celé
šablony. Např .  šablona pro zápis druhu položky má 17 znaků .  Př i  zápisu
položky "cement" lze záznam po šest i  znacích ukonč i t  bez vyk lepávání dalších
mezer k lávesou <Enter>. Př i  zápisu č íselných údajů  zahrnuje šablona často i
deset innou tečku. Pokud nedodržíme př i  zápisu vzor šablony a zapíšeme údaj
včetně  deset inné tečky v j iném místě ,  než je předepsáno, jeho zobrazení se



  -  EMA                                     str .  2-3                                                -  EMA

automaticky srovná podle námi zadaného tvaru (není tedy třeba k  deset inné
tečce pracně  odk lepávat mezery).

Escape:

Klávesa, k terá umožňuje zrušit  právě  prováděnou akci ( jej í  použit í  bývá
zpravidla jako nápověda uvedeno ve spodním řádku obrazovky). Klávesu nelze
použít  v př ípadech, kdy jsme začal i  provádě t  akci,  k terou je j iž třeba dokonč i t
(kupř .  př i  pronásobování cen a množství) .  Tyto j iž provedené kroky je třeba
následně  zruši t  volbou operace mazání z menu.

Pomocí k lávesy <Esc> se rovněž můžeme dostat,  nalézáme-l i  se ve
spodním př íkazovém řádku dialogu, do hlavního menu, aniž bychom se musel i
napřed vracet do menu lokálního. Tato provolba v rut inním provozu umožňuje
dostat se rychle a přehledně  k  hledané operaci menu.

Desetinná č ís la:

Anglo-americká notace používá k  oddě lení celoč íselné a deset inné část i
reálného č ís la nikol iv čárku, jako notace česká, ale tečku. Tuto uzanci je nutno
důsledně  dodržovat.

Datum:

Tvar datumového údaje je shodný s evropskou zvyk lostí ,  t j .  má pořadí den,
měsíc a rok  (v USA je pořadí měsíc, den, rok).  Vstupní údaj  je systémově
kontrolován na formální správnost a poč í tač  odmítne např .  př i jmout datum
42/02/91 .  Rovněž neakceptuje j iné než č íselné údaje. Př i  zápisu data Nového
roku je nutno zapisovat i  předřazené nuly, t j .  01 /01 /91 .

Korektura:

V modulech oprav datových souborů  a př i  řadě  dalších operací je př i
d ialogu obsluhy s poč í tačem předk ládána na obrazovce šablona s minulým
textem nebo s pravděpodobnou odpovědí.  Pokud operátor požaduje, aby
předložený text zůstal  beze změny, uloží nezměněnou verzi  k lávesou <Enter>.

Pohyb kursoru:

Kursor je vlastně  bl ikaj ící  ukazovátko, k teré na obrazovce označuje, kde
poč í tač  očekává vstup údaje z k lávesnice. Kursorem je možno pohybovat,  aniž
bychom přepisoval i  j iž dř íve zapsaný text,  pomocí š ipek na k lávesách
v numerické (pravé) části  k lávesnice př i  nenumerickém režimu (nesepnutý
zámek <NumLock>), u k lávesnic poč í tačů  AT pak funkčně  shodnými šedými
k lávesami ve střední část i  k lávesnice, k teré jsou k  tomuto účelu speciálně
určeny. Po jednotl ivých celých položkách šablony se pak můžeme pohybovat
pomocí k láves <Enter> nebo <End> (dále),  resp. <Home> (vzad).

V př ípadě  přetrvávaj ících potíží  př i  komunikaci s poč í tačem, doporučujeme
navštívi t  ně jaký krátký kurs zák ladní obsluhy poč í tačů  tř ídy PC.
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2.4. Konfigurace systému
Program je dodáván včetně  konf igurací operačního systému (conf ig.sys) i

pracovního prostředí (conf ig.fp) ,  k teré zaj išťuj í  bezproblémový a rychlý běh
systému. V př ípadě  potřeby je možno př i  instalaci dohodnout s dodavatelem
potřebné individuální odchylky systémového.

U síťových apl ikací je konf igurace mnohem rozsáhlejší a jej í  popis
přesahuje uživatelský rámec tohoto manuálu.

Zák ladní systémovou konf iguraci provádí dodavatel a je t řeba j i  odl iš i t  od
konf igurace uživatelské, jej íž parametry může uživatel vol i t  samostatně  (viz
kapitola 5.1 .3.) .

2.5. Provoz v síti

2.5.1 . Běžné zpracování
Program je koncipován tak , aby vě tš inu akcí bylo možné provádě t  současně

na více poč í tač ích. Různí uživatelé tedy vždy mohou stejná data současně
prohlížet nebo t isknout s př ípadným zohledněním jej ich individuálních kr i tér i í
pro výstup. Je však třeba mít na pamě t i ,  že zároveň  může j iný uživatel  data
měnit ,  č ímž např .  dvě  po sobě  vyt iš těné stejné sestavy mohou mít různé
hodnoty. Současně  lze stejný soubor z více pracovišť  i  ak tual izovat.  Ve vě tš ině
př ípadů  s i  uživatel ani nevšimne, že ještě  pracuje někdo j iný, ale výj imečně  ke
střetům doj í t  může:

a) Př i  opravě  s tejného záznamu více uživatel i  najednou jsou uložena data
toho, k terý ak tual izaci ukonč í  jako poslední.

b)  Př i  současném vk ládání dat do stejného souboru program zkontroluje
jednoznačnost k l íče ( je- l i  požadována) a zapíše prázdný záznam
s t ímto k líčem, aby nemohl být znovu př idě len j inému uživatel i .  Po
vyplnění všech zbývaj ících údajů  je j im i záznam jednorázově  doplněn.
Vk ládaj í- l i  tedy dva současně  s tejný k líč ,  podař í  se to jenom tomu
rychlejšímu a ten druhý obdrží hlášení,  že j iž záznam s t ímto k líčem
existuje. Nabídne- l i  mu program tento existuj íc í  (prázdný) záznam
k opravě ,  jedná se o s ituaci ad. a) .  Rušení záznamů  lze běžně  (v
průběhu dne) provést pouze tak , že se označ í  k  výmazu. Ve zpracování
se j iž neobjeví,  ale na disku stále jsou a lze je oživi t .  Skutečný fyzický
výmaz musí provést správce systému v době ,  kdy nikdo j iný nepracuje.

2.5.2. Údržbové práce
Tyto č innost i  lze provádě t  pouze tehdy, když nikdo j iný se systémem

nepracuje. Jedná se o údržbu systému:

-  indexování databází

-  záloha databází

-  obnova databází

-  fyzický výmaz záznamů ,  označených k  výmazu
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Doporučujeme předem urč i t  čas, ve k terém se tyto akce budou denně
provádě t .  Vznikne- l i  potřeba takovéto akce, musí správce systému zaj is t i t ,  aby
nikdo nepracoval.  Jak to uč iní ,  závisí  na možnostech každé konkrétní sí tě .
Ostatní uživatelé nemusí ukonč i t  program, ale mohou použít  s lužbu "Uvolnění
souborů",  z k teré se j im podař í  úspěšně  navrát i t  až po ukončení práce správce.

Př i  nedodržení výše uvedené podmínky se př ípadný pokus o zpracování
nesetká s úspěchem:

- indexování databází ohlásí,  že se soubor nepodař i lo otevř í t  a nakonec
počet souborů ,  k teré se nepodař i lo indexovat;

-  záloha databází ohlásí chybu vstupního souboru;

-  obnova databází ohlásí chybu výstupního souboru;

-  fyzický výmaz záznamů  se nepodař í  zaháj i t .  Jest l iže se někdo pokusí o
běžné zpracování v době  těchto údržbových prací,  dostane hlášení,  že
pracuje kolega, protože se mu nepodař í  otevř í t  potřebné soubory.

2.5.3. Instalace systému v síti
Je nezbytné, aby mě l  každý uživatel svů j  ak tuální adresář ,  ze k terého

odstartuje program. Je to proto, že jsou na něm vytvářeny dočasné pracovní
soubory a sestavy, směrované do souborů .  Vlastní program, t j .  modul
EMA.EXE, může teoret icky být v l ibovolném adresář i .  Doporučujeme, aby byl
v ak tuálním.

2.5.4. Konfigurace programu v síti
Se zpracováním v sít i  souvisí parametr  "Čekání na př ís tup",  kde s i můžete

nastavit  čas v sekundách, po k terý se program bude pokoušet zpř ís tupnit
požadovaný soubor. Pracuje- l i  se souborem kolega způsobem, k terý
neumožňuje sdí lení souboru, zpráva o neúspěchu akce se zobrazí až po tomto
čase. Do té doby zůstává obrazovka požadované akce beze změny. Parametr
musí správce nastavit  i  s  ohledem na zatížení sí tě  tak , aby v této době  program
stihl  zpř ís tupnit  s tejný soubor maximálnímu poč tu možných uživatelů .  Je třeba
brát v úvahu, že i  některé běžné akce s i pro sebe na okamžik  "uzamknou"
soubor, takže s ním v daném okamžiku (vel ice krátkém) může pracovat pouze
jeden uživatel .  Ostatním je soubor zpř ís tupněn až po dokončení této výlučné
akce -  je tedy nezbytné, aby parametr  "Čekání na př ís tup" byl  dostatečně  velký
a umožni l  zopakování pokusu o př ís tup (obvyk le 3-5 sekund).
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3. Způsob komunikace

Program PD-EMA je dialogový systém, kde hlavní prvek volby představuj í
hierarchicky uspořádaná MENU nabídky jednotl ivých č inností  a následná práce
s obrazovkou.

Volba č innost i  v MENU se provádí zadáním př ís lušné pořadové č ís l ice,
písmene nebo st iskem k lávesy <Enter> po výběru pomocí š ipek pro pohyb
kursoru. Návrat z k teréhokol i  MENU o úroveň  výše se provádí st iskem k lávesy
<Esc> včetně  ukončení práce systému ze zák ladní nabídky režimů  zpracování.
Možnost i  voleb jsou vždy zobrazovány ve spodním řádku obrazovky jako
nápověda pro uživatele. V tomto řádku se rovněž zjevuje vě tš ina informací o
prováděné práci systému.

3.1 . Režimy zpracování
Program je zaj iš těn heslem (hesly)  dle požadavků  uživatele. (Demon-

strační verze programu heslem j iš těna není.)  Po jeho zadání se vypíše aktuální
stav systému a jeho konf igurace. Dále se nabídne z uživatelského
konf iguračního souboru (viz menu "Služby" -  kapitola 5) jméno osoby, k terá
s programem pracuje a jež bude automaticky zapsána do dok ladů  podle volby
uživatele v průběhu práce se systémem. Pro nabídku v průběhu práce lze
jména přepsat ve vstupní obrazovce, pro trvalou změnu nabídky je třeba změnit
konf igurační soubor v submenu T (viz kapitola 5.1 .3.) .  Následuje obrazovka
zák ladní nabídky režimů  zpracování (obr.  1) .

obrázek 1   -   hlavní menu
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HLAVNÍ MENU obsahuje nabídku skupin jednotl ivých operací,  v iz obr.  1 .
Př i  pohybu kursorem se ve spodním řádku objevuje podrobně jš í  popis
submenu, na němž kursor stoj í .  Toto submenu se podle obsáhlost i  úlohy může
štěpit  do dalších lokálních menu. Jednotl ivé operace jsou často řešeny formou
doplňuj ícího dialogu, v němž uživatel specif ikuje další jednoznačné volby (viz
obr.  2) .

                                  Start

                                  Heslo

                              Volba režimu                                        Konec

                                    <   >

                           SubMenu skupiny

                             Lokální menu

                                    <   >

                          Provedení operace

obrázek 2  -  komunikační schéma systému PD-EMA

3.1 .1 . Pořízení dokladu
Systém dovoluje efek t ivním způsobem poř izovat dok ladové formuláře

evidovaného majetku. Ve všech př ís lušných menu se dok lad poř izuje jednotným
způsobem v operaci 4. Systém eviduje majetek  podle inventárních č ísel  a
nedovolí  vystavit  dvě  karty pod týmž č ís lem. Dále systém dovolí  př ipsat jako
zvláštní údaj  l ibovolný počet př ís lušenství (kupř .  t iskárna k  poč í tač i ) .

Útvar je nabídnut z konf iguračního souboru a u inventárního č ís la je
automaticky hl ídána jeho jednoznačnost.
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O jednotl ivých typech dok ladů  budeme podrobně j i  m luvit  ve č tvr té kapitole.

Podobně  lze jednotným způsobem dok lad i  vymazat, a to vždy ve
výběrovém okně  v operaci 5, kde př ís lušný záznam k výmazu označ íme, a
posléze následuje nabídka k  def ini t ivnímu výmazu z poč í tače.

3.2. Režimy editace
Pro korekce j iž existuj íc ích záznamů  v jednotl ivých souborech jsou

v systému k  dispozic i  dva paralelní režimy:

1)  s tandardní
2) okna.

Standardní režim -  zpracovává vždy jeden záznam - položku na jedné
obrazovce. Je vhodný k  provedení mnoha různých změn u malého poč tu
položek.

Okno -  zpracovává část údajů  (polí)  množiny záznamů  (vě t  souboru -  např .
evidenční karty zák ladních prostředků)  současně  rolováním po obrazovce.
Tento režim je vhodný pro změnu někol ika málo typů  údajů  (často jediného -
kupř .  umístění v objek tu) u mnoha položek současně .

V režimu oken jsou vždy nadef inovány možnost i  nejrůzně jš ích akcí pomocí
tzv. funkčních k láves (F1-F10), jej ichž stručný popis najde uživatel  ve spodní
části  obrazovky. Standardně  k  nim patř í  posun na začátek a konec databanky,
posun o stránku nebo po jednotl ivých položkách, vyhledání j iné položky dle
abecedy, označení k  výmazu atd. Př i  prvním seznamování se s programem
doporučujeme nabídku č inností  peč l ivě  s ledovat a vyzkoušet.
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4. Popis jednotlivých činností systému

4.1 . Archiv - partneři a sortiment
Jádro tvoř í  databanka sort imentu (až 1000 skupin údajů  po 100 000 polož-

kách),  koncipovaná současně  jako ceník  (sort iment,  práce, s lužby atp.) ,  k terá
je dle pohybu položek průběžně  ak tual izována. Databanka obsahuje zák ladní
informace o položce (název, měrná jednotka, interní kód, sazba daně  na vstupu
i na výstupu, ev. ceníková cena atp.) .  Sort iment je průběžně  č ís lován vlastním
osmimístným kódem. Sort iment je v této agendě  využíván pouze pro vzory
popisů  s ložek.

Druhá pomocná databanka systému je tvořena archivem hospodářských
partnerů  organizace -  zde výrobců  a dodavatelů .

V této databance je možné též uloži t  l ibovolné informace a poznatky
o hospodářském partnerovi (kupř .  zbožní komodity u obchodního partnera).
Zadáním slovního k líče pak lze vytvoř i t  zcela l ibovolně  def inovanou množinu
partnerů ,  k teř í  danou podmínku splňuj í  (kupř .  výpis všech partnerů ,  k teř í
obchoduj í  s  kancelářským nábytkem apod.) .  V této podobě  databanka může
samozřejmě  s loužit  jako expertní informační systém uvnitř  organizace
k uk ládání jakýchkol i  informací.

4.1 .1 . Partneři - skupina služeb "O"  (obr.  3)

4.1.1.0. Přehledy, vyhledání, třídění, tisk
Výběry z databanky partnerů  lze sestavovat na zák ladě  volby jednotl ivých

k líčů  z nabídky submenu (obr.  4) .  Jednotl ivé k líče zužuj í  zák ladní výběr .  Lze
tedy vypsat kupř .  všechny plátce DPH zač ínaj ící  písmenem "H" apod.

Tento způsob tř ídění databázových informací se uplatňuje v téměř  všech
tř ídících operacích ("0" nebo "1")  v jednotl ivých menu systému.
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obrázek 3

 obrázek 4
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4.1.1.1. Vyhledání podle názvu
Rychlé vyhledání hospodářského partnera po zadání úvodních písmen jeho

názvu. Vyhledávání lze nastavit  obecně  do troj ího režimu: "skok", "výběr" a
rešerše k lapkou <F4>. První z nich nastaví kurzor na první nalezený záznam
dle zadání,  př ičemž celá databanka hospodářských partnerů  zůstává k  dispozic i
k  dalšímu vyhledávání. "Výběr" znamená, že budeme vybírat z množiny
omezené naší volbou (kupř .  ze všech partnerů  zač ínaj ících písmenem "H"
apod.) .  Rešerše vyhledá všechny záznamy, kde se vyskytuje zadaná skupina
znaků  kdekol i  v názvu (např .  s .r .o.)

4.1.1.2. Aktualizace listováním podle názvu
Jednotl ivými záznamy v databance lze l is tovat t ím způsobem, že po

aktual izaci záznamu je vždy nabídnuta volba posunu o záznam vp řed nebo
vzad. Záznamy jsou řazeny př i tom abecedně .

Tato operace s louží především k  rychlé ak tual izaci nových údajů  u více
partnerů  současně ,  typickým př ík ladem bylo doplnění daňových identi f ikačních
č ísel  na počátku roku 1993.

4.1.1.3. Zápis nových partnerů
Zř ídka používaná s lužba pro př ímý zápis nového hospodářského partnera

do databanky. Tato operace je však samozřejmě  hojně  volána jako provolba
z j iných č inností  (např .  př i  zápisu nového majetku, pokud ještě  dodavatel není
v databance apod.)

4.1.1.4. Aktualizace listováním dle hesel komodit
Poř izovací obrazovky jsou vyvolávány podobně  jako v operaci "O2" (viz

odstavec 4.1 .1 .2.) ,  k l íčem pro výběr  v databance jsou však záznamy v údaj ích
o partnerově  č innost i .  Lze tak  editovat údaje kupř .  u všech partnerů ,  u nichž s i
uživatel  objednává výpočetní techniku apod.

4.1.1.5. Výběry rešerší hesel komodit
Výběry z databáze stejným k líčem jako v předchozí operaci,  tentokrát však

s výstupem záznamů  na obrazovku nebo na t iskárnu (bez editace jednotl ivých
údajů) .

4.1.1.6. Výběry rešerší jmen referentů
Klíčem k výběru je zde l ibovolně  zadané jméno. Př ís lušný záznam je

nalezen podobně  jako u výběru dle komodit  bez ohledu na pozic i  zapsaného
údaje v př ís lušném pol i .
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4.1.1.7. Okno označení k výmazu
Standardní s lužba umožňuj ící  rychle označ i t  pomocí def inované k lávesy

záznamy k  výmazu. Vzhledem k tomu, že tato databanka je archivní a vě tš ina
ostatních databank se k  ní odkazuje, je třeba s i vymazání údajů  dobře
rozmyslet.  Výmaz záznamů  by se mě l  provádě t  pouze s j is totou, že údaje o
daném hospodářském partnerovi j iž nepotřebujeme znát -  a to ani na starých
dok ladech! Rozhodně  se tedy nejedená o s lužbu, k terá by mě la být běžně
používána v průběhu kalendářního roku, a v každém př ípadě  by mě l  výmaz
údajů  následovat až po zálohování informací na disketu (viz skupina s lužeb "Z"
-  kap. 5.2.0.) .

4.1.1.8. Výmaz a komprese báze
Z důvodů  uvedených v předchozím odstavci je def ini t ivní výmaz údajů

rozdě len do dvou etap. V této s lužbě  se nejdř íve vypíší položky označené
v předchozí operaci "O7" k  výmazu a teprve po potvrzení jsou def ini t ivně
databáze odstraněny. Před t ímto fyzickým odstraněním lze pořád ještě
jednotl ivé záznamy "oživi t"  v předchozí s lužbě .

V síťovém provozu může být databáze setřesena pouze v př ípadě ,  že s ní
nepracuje j iná stanice sítě  než ta, ze k teré je komprese prováděna.

4.1 .2. Sortiment - skupina služeb "A" (obr.  5)

Př i  vě tš ím množství položek v této centrální databance systému ( řádově
t is íce) doporučujeme sort iment rozdě l i t  do někol ika skupin. Č íselník  těchto
skupin je uživatelsky př ís tupný a uživatel  s i  jej  může vytvářet sám ve s lužbě
údržby č íselníků  (skupiny s lužeb "Y" -  viz kap. 6.1 . ) .

Celá databanka je koncipována jako obecný zdroj  l ibovolných odkazů  ( lze
sem zařadit  i  pracovní výkony, ceníkové položky apod.,  tedy nejen evidovaný
majetek).

4.1.2.0. Přehledy
Přehledy sestavené jako obvyk le na zák ladě  zadaných k líčů  (viz obr.  6).

4.1.2.1. Vyhledání, kompletní výpis, listování
Listování jednotl ivými "kartami" sort imentu po výběru místa, odkud chceme

s l is továním zač í t  (zadává se skupina sort imentu, př ípadně  počáteční písmena
názvu položky, hledání lze provádě t  též rešerší v názvech druhu a specif ikace,
dokonce i  př ímým odkazem na č ís lo položky).  Způsob hledání odkazu
v sort imentu je standardní s lužba, k terá je vždy volána stejným způsobem. Jak
je uvedeno ve spodním nápovědním řádku obrazovky př i  výběru,  přepínač
způsobu vyhledávání v databance se akt ivuje pomocí horké k lávesy <F4>.

Řazení je abecední,  dle interních č ísel  a nebo kódu, v závis lost i
na nastaveném výběru.



  -  EMA                                   str .  4-5                                                -  EMA

4.1.2.2. Zápis nových položek, aktualizace zapsaných
Aktual izace údajů  probíhá ve stejných "kartách" jako v předchozí s lužbě ,

nyní však s vysvícenými položkami k  editaci.  Pokud systém nenalezne odkaz
dle zadaného názvu, nabídne zápis nové položky. Tento zápis je obdobně  jako
u hospodářských partnerů  volán jako provolba i  všude tam, kde potřebujeme
poř ídi t  odkazovou položku kdykol i  během práce systému.

obrázek 5

obrázek 6
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4.1.2.3. Okno označení položek k výmazu, editace
Aktual izace databanky sort imentu v režimu oken. Podobně  jako

u hospodářských partnerů  i  zde platí ,  že výmaz položek musíme provádě t
uvážl ivě  -  až tehdy, kdy na danou položku neexistuj í  odkazy k  dok ladům, k teré
potřebujeme mít zachovány. Uživatelské možnost i  v režimu okna jsou jako vždy
popsány ve spodních dvou řádcích obrazovky a patř í  k  nim standardně  posun
na začátek a konec databanky, posun o stránku nebo po jednotl ivých
položkách, vyhledání j iné položky dle abecedy atd. Doporučujeme
v jednotl ivých oknech vždy tyto možnost i  vyzkoušet.

4.1.2.4. Zápis nových položek - plnění báze
Postupný zápis nových položek. Tento režim je vhodný př i  počátečním

naplňování databanky. Postupně  se nabízej í  k  vyplnění prázdné "formuláře"
karet sort imentu. Program dává položkám svá interní č ís la, s těmito se však
nepracuje na uživatelské úrovni.

4.1.2.5. Výmaz a komprese báze
Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání

z pamě t i  poč í tače (z pevného disku).  Jedná se o standardní s lužbu, funkce je
stejná pro všechny databanky (viz též kapitola 4.1 .1 .8).
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4.2. Hmotný (HIM) a nehmotný investiční majetek (NHIM)
a jeho příslušenství - skupiny služeb "H" a "N"

Záznamy o hmotném a nehmotné invest ičním majetku (HIM, resp. NHIM)
jsou uloženy ve dvou databázích DEM500 resp. DEM800, k teré maj í  s tejnou
struk turu. Rovněž obsluha je stejná (obecně  je rozdí l  pouze v l im itu vstupní
ceny).

Koncepce systému

Výpočet odpisů  vychází z př ís lušných daňových zákonů .  Systém je navržen
tak, že všechny odpisy a j iné hodnoty k  zadanému datu vždy znovu poč í tá,  což
umožňuje modelování stavu v rámci období,  kdy se odpisové sazby neměni ly
(1993-1998, 1999-…).

Pro s jednocení odpisování s dř íve používanými algor i tmy byl zaveden
parametr  režim odpisu, viz dále.

U této kategor ie jsou s ledovány (viz obr.7 a 8 -  karta HIM) následuj ící
položky:

-  inventární č ís lo (al fanumerické znaky a č ís la,  mezery zleva se
automaticky doplňuj í  nulami -  dupl ic i ta se v rámci kategor ie nep ř ipouští
a je kontrolována),

-  název, specif ikace,

-  SKP, nomenklatura -  č íselník  ST022 pro tř ídění HIM dle zákona ČNR č . :
586/1992 Sb. Č íselník  obsahuje kód majetku, odpisovou skupinu,SKP a
název (specif ikaci)  položky. Je dodáván naplněný všemi položkami
uvedenými ve výše c itovaném zákoně  (184 vě t ) .

Předpok ládá se, že s i každý uživatel  rozsah č íselníku př izpůsobí svým
podmínkám výmazem nepotřebných položek pomocí DATA MANAGERu.

V př ís lušných modulech jsou s lužby pro zápis,  výběry a tř ídění dle SKP a
rovněž možnost dodatečného zápisu v okně  korekcí  (operace 4) pro dř ívě jš í
uživatele, aby s i mohl i  snadno j iž zapsaný majetek  nově  zatř ídi t .

Př i  zápisu nebo aktual izaci karty HIM (resp. NHIM) se nabízí z č íselníku
SKP pouze př ís lušná odpisová skupina, pro výběry a tř ídění všechny položky.

-  skupina,tř ída,druh (č íselník  ST021) ,

-  odpisová skupina,

-  režim odpisu

 1  -  nový HIM (NHIM)

 2 -  převod z r .1992

 3 -  pokračování odpisu od zadaného roku

 (2. zařazení)  a ceny (druhá vstupní cena),

-  druh odpisu: rovnoměrný pro všechny režimy nebo zrychlený pouze pro
režim 1 ,
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-  druh vstupní ceny (normal,  zvýšená pro různé algor i tmy odpisování) ,

-  datum poř ízení -  pouze informační údaj

-  datum 1 .zařazení a dok lad (od tohoto měsíce zač íná odpisování,  pokud je
odpis v režimu 1) ,

-  údaje pro zařazovací protokol:  technický popis,  záruka do
ředitel ,  přej ímaj ící
bezpečnostní technik
datum převzetí  HIM (NHIM)

- způsob zařazení (č íselník  ST025 včetně  úč tů) ,

-  vstupní cena -  cena př i  prvním zařazení

-  poř izovací cena -  informativní k terý se s časem nemění

-  druhá vstupní cena (zák lad pro odpis v režimu 2 nebo 3)

 a)  nežádá se pro režim 1

 b)  cena k  31 .12.1992 pro majetek  odepisovaný před rokem 1993) pro
režim 2

 c)  cena k  31 .12.1998 nebo druhá vstupní cena pro pokračování
odpisování od zadaného roku pro režim 3 -  viz dále.

-  rok , od k terého se pokračuje v odpisování -  jen režim 3

- způsob vyřazení (č íselník  ST027),

-  datum vyřazení a dok lad (od následuj ícího roku konč í  odpisování) ,

-  údaje pro vyřazovací protokol:  ředitel
 (nepovinné -  pouze předseda l ikvidační komise
 př i  vyplněném datu důvod vyřazení
 vyřazení)  způsob vyřazení

technický stav

- objek t (č íselník  ST023),

-  místnost,

-  dodavatel (vazba na př ipojenou archivní databázi partnerů) ,

-  výrobce (vazba na př ipojenou archivní databázi partnerů) ,

-  rok  výroby,

-  výrobní č ís lo,

-  využi t í  (č íselník  ST026),

-  zapů jčeno, pronajato (komu),

-  zapsal

-  učební pomůcka (ano /  ne -  s louží k  evidenci pro školy)

Ostatní hodnoty (odpis,  oprávky, zůstatková cena) se poč í taj í .

Koef ic ienty pro jednotl ivé tř ídy a způsoby odpisů  jsou v č íselníku ST028
společně  s  dobou upotřebení.  Č íselník  též obsahuje č ís lo období pro k teré
koef ic ienty platí .  Verze programu od r.1999 umí pracovat s koef ic ienty platnými
v letech 1993-1998 i  od roku 1999.
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obrázek 7
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obrázek 8
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Př íslušenství

Př ís lušenství je archivováno ve zvláštní databázi (DEM100) vázané přes
inventární č ís lo a druh majetku. Počet položek ke každému předmě tu je
neomezený. Eviduje se:

-  inv.č . ,
-  název,
-  jednotka,
-  počet,
-  cena /  j . ,
-  celková cena,
-  poznámka.

Cena př ís lušenství je obsažena v ceně  HIM (NHIM) ( jedná se pouze o
archiv a evidenci) .  Př ís lušenství je př ís tupné (výpis, ak tual izace, nový záznam,
výmaz) jen přes př ís lušné HIM č i  NHIM. Př i  výmazu HIM (NHIM) je vymazáno i
př ís lušenství.

Režim odpisu

Jedná se o umě le zavedený parametr ,  s  jehož pomocí jsou řešeny přechody
mezi různými algor i tmy odpisování (1992/1993, 1998/1999), přerušení a
pokračování odpisování,  změny odpisových koef ic ientů  a j iné nestandardní
událost i ,  viz též výše:

1  -  nový HIM (NHIM). Odpisuje se rovnoměrně  nebo zrychleně  z vstupní
ceny od data 1 .zařazení

2 -  převod z r.1992.  Odpisuje se od 1 .1 .1993 pouze rovnoměrně ,  sazbou
pro následuj ící  roky odpisu, z druhé vstupní ceny (zůstatková hodnota k
31 .12.1992, k terou s i program vyžádá).

Hodnotu HIM (NHIM) k  31 .12.1992 může uživatel  zadat dle své
dokumentace (v tom př ípadě  odpoví záporně  ["N"] na dotaz, zda chce
tuto cenu spoč í tat) .  V opačném př ípadě  se v okně  v pravé dolní část i
obrazovky po vyžádání výpoč tu objeví f ialové okno, v němž operátor
zadá údaje nutné k  výpoč tu rovnoměrného odpisu podle předpisů
platných před 1 .1 .1993. Jedná se o délku odpisování v letech podle
tehdejšího zařazení a procento povoleného rovnoměrného odpisu dle
tehdejších předpisů .  Vypoč tená zůstatková cena po rovnoměrném
odpisu do 31 .12.1992 vychází ze zadané vstupní ceny a automaticky se
zkopíruje do pole s 2. vstupní cenou (k  1 .1 .1993) na kartě  HIM (NHIM).

Možnost výpoč tu zůstatkových cen k  31 .12.1992 je vol i telná, př íznak pro
nabídku této volby se zadává v konf iguračním souboru (viz kapitola
5.1 .3.)
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3 -  pokračování odpisu

3.A.-  pokračování odpisu z původní ceny.

Rovnoměrné:

Rok druhého zařazení systém chápe jako druhý rok  odpisu, zbývaj ící
doba odpisování na této hodnotě  však nezávisí .  Ta je určena okamžikem
dosažení nulové zůstatkové hodnoty. Datum 1 .zařazení zde j iž nemá
žádný vl iv na výpočet, jedná se jen o informaci z histor ie majetku.

Program si vyžádá:

1 .  rok  pokračování
2. zůstatkovou cenu v předchozím roce.

Oprávky jsou v tom okamžiku rovny rozdí lu poř izovací a zůstatkové
ceny. Odepisuje se koef ic ientem pro následuj ící  roky (od roku 2),do výše
poř izovací ceny, s ohledem na počáteční oprávky. (Analogie převodu
z roku 1992 a 1998). Př i  zadání data před rokem změny jsou: Odpis = 0,
Oprávky = Poř iz.cena-zůstat.cena, Zůstat.cena = zadaná hodnota.

Zrychlené:

Rok druhého zařazení systém chápe jako př ís lušný pořadový rok
odpisu od prvního zařazení.

Program si vyžádá:

1 .  rok  pokračování
2. zůstatkovou cenu v předchozím roce.

Odepisuje se ze zůstatkové ceny (viz.  př ís lušný algor i tmus),
koef ic ientem pro následuj ící  roky od roku, k terý je na řadě ,  do výše
zůstatkové ceny. Př i  zadání data před rokem změny jsou: Odpis = 0,
Oprávky = 0, Zůstat.cena = zadaná hodnota.

3.B.-  pokračování odpisu po zhodnocení majetku (zvýšení ceny).

Rovnoměrné:

Rok druhého zařazení systém chápe jako první rok  odpisu, zbývaj ící
doba odpisování na této hodnotě  však nezávisí .  Ta je určena okamžikem
dosažení nulové zůstatkové hodnoty. Datum 1 .zařazení zde j iž nemá
žádný vl iv na výpočet, jedná se jen o informaci z histor ie majetku.

Program si vyžádá:

1 .  rok  zvýšení ceny
2. novou poř izovací (zvýšenou vstupní)  cenu
3. hodnotu oprávek před zvýšením ceny.
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Odepisuje se př ís lušným koef ic ientem pro zvýšenou cenu do výše
nové ceny, s ohledem na počáteční oprávky. Př i  zadání data před rokem
změny jsou: Odpis = 0, Oprávky = zadaná hodnota, Zůstat.cena =
Nová(zvýšená) poř iz.cena-oprávky

Zrychlené:

Rok druhého zařazení systém chápe jako první rok  odpisu, zbývaj ící
doba odpisování na této hodnotě  však nezávisí .  Ta je určena okamžikem
dosažení nulové zůstatkové hodnoty. Datum 1 .zařazení zde j iž nemá
žádný vl iv na výpočet, jedná se jen o informaci z histor ie majetku.

Program si vyžádá:

1 .  rok  zvýšení ceny

2. novou poř izovací (zvýšenou vstupní)  cenu

3. novou zvýšenou zůstatkovou cenu (cena před odpisem
v roce zhodnocení zvýšená o př ís lušné zhodnocení v roce
zvýšení.)

4. hodnotu oprávek před zvýšením ceny.

(např .  př i  zvýšení o 50 000 Kč  se tato hodnota př ič te k  proměnným
dle bodů  2.a 3)

Odepisuje se ze zvýšené zůstatkové ceny (viz.  př ís lušný algor i tmus)
koef ic ientem pro zvýšenou cenu od prvního roku do výše nové vstupní
ceny. Př i  zadání data před rokem změny jsou: Odpis = 0, Oprávky = 0
Zůstat.cena = zadaná vstupní hodnota.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Odpisy konkrétní položky lze modelovat do l ibovolné budoucnost i  -
jsou poč í tány v ak tuálním, posledně  zadaném režimu z posledních cen.
To však znamená, že směrem do minulost i  lze j í t  pouze k  roku změny
režimu a/nebo vstupní ceny. Z důvodů  zákoných změn odpisových sazeb
lze modelovat minulost maximálně  k  1 .1 .1993 pro systémy EMA98 a
starší,  nebo k  1 .1 .  1999 pro systém EMA99. Systémy data před těmito
nespoj i tostmi neakceptuj í  a nastaví hodnoty jako před změnou režimu,
jak  bylo uvedeno výše.

V praxi je proto nutné uzavírat každé daňové období(kalendářní rok)
a tato data i  př ís lušné sestavy archivovat,  aby byla zachována histor ie
vývoje cen majetku. Toto se obvyk le řeší instalací systému pro každý rok
oddě leně  (zaj išťujeme běžně  v rámci ročního update).Potom je celá
histor ie trvale k  dispozic i .
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Přehled vývoje odpisových sazeb dle časopisu Účetní  1 /99

(vydává poč í tačová škola Bárta, s.r .o.)
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Měsíční účetní a roční daňové odpisy, zařazení a vyřazení

Systém je zpracován dle ak tuálních předpisů ,  kde odpisování je zásadně
roční (algor i tmy i  koncepce). Měsíční odpisy zde maj í  spíše charakter zálohy,
jedná se však o hodně  využívanou s lužbu, zvláště  ve státních podnicích.
Systém pd-EMA v regletách (4-1 ,  4-2) k  př ís lušnému datu poskytuje hodnotu
měsíčních odpisů ,  k terá je vypoč tena jako podíl  celoročního odpisu a poč tu
měsíců  v roce, po k teré bude předmě t  odpisován ( l iš í  se jen v prvním roce
odpisování pro režim 1) ,  v běžném roce je to 1 /12.

Pokud dojde k  vyřazení HIM (NHIM) během kalendářního roku, systém
automaticky uplatní jen 50% odpis (sestavy ročních odpisů  5-1 ,  5-2) a
v následuj ících letech j iž neodpisuje.

Úroveň  zaokrouhlení odpisů  lze vol i t  v systémovém nastavení (viz kap.
5.1 .3.) .

Majetek, který se neodepisuje.

Pro zařazení takového majetku stač í  zadat do kolonky pro odpisovou
skupinu hodnotu 0 (nula).  U tak to zařazeného HIM (NHIM) se nebudou poč í tat
odpisy bez ohledu na jakékol i  další  vyplněné parametry.

Učební pomůcky

Speciálně  pro uživatele z oblast i  školství je zavedena možnost označ i t  HIM
č i  NHIM jako učební pomůcku, k teré se v působnost i  některých školských
úřadů  odepisuj í  zvláštním způsobem (vě tš inou se jedná o nemožnost
odepisování učebních pomůcek poř ízených před 1 .1 .1993).

Zařazení s louží pouze jako výběrové tř ídící  k r i tér ium př i  tvorbě  sestav (viz
obr.10, resp. kapitola 4.2.1 . ) .

Protokoly o převzetí  a o vyřazení HIM (NHIM)

Př i  poř izování nebo aktual izaci záznamu lze zadat i  údaje, pot řebné
k vyt iš tění př ís lušných protokolů  o převzetí ,  resp. vyřazení HIM (NHIM) (viz
kapitola 4.2.2.) .  Jména obsažená ve formulář ích ( ředitel ,  přej ímaj ící ,
bezpečnostní technik ,  předseda l ikvidační komise) se nabízej í  z konf iguračního
souboru (viz kap. 5.1 .3.) .

T isk  formuláře může uživatel zvol i t  l ibovolně  před nebo po t isku karty HIM
(NHIM) viz kapitola 4.2.2.

Správa č íselníků

se provádí sybsystémem pd-DATA MANAGER, k terý je obecně  společný pro
všechny apl ikace. Sybsystém je nutnou součástí  dodávky a jeho obsluha je
popsána ve zvláštním manuálu.
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 obrázek 9

 obrázek 10

4.2.1 . Přehledy, sestavy a výstupy
Standardní a zřejmě  nejvíce využívaná s lužba ve všech menu, týkaj ících se

jednotl ivých kategor i í .  Výpisu sestavy předchází tabulka syntézy výběrových
k líčů ,  k teré je možno l ibovolně  kombinovat a sč í tat  (viz obr.10), jako podmínku
pro výpis sestav daného typu.
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K dispozic i  je sedm standardních sestav (viz obr.  11) ,  k teré zahrnuj í
potřebné rekapitulace a výstupy pro inventury, měsíční a roční odpisy, stavy
k l ibovolnému datu, sestavy 2-2 a 5-2 též režimy odpisů  i  druhé vstupní ceny,
atd. Sestavy mohou být řazeny dle tř íd,  dle útvarů ,  dle budov a místností ,
abecedně  atd.,  lze vol i t  zda bude vypsáno i  př ís lušenství.

obrázek 11

4.2.2. Vyhledání, výpis evidenční karty, listování
Zadává se k  jakému datu má být uveden stav odpisů  a tř ída. Dále lze zadat

úvod názvu HIM (NHIM), kdy se v následuj ícím okně  objeví pouze zadaná
množina. Není- l i  název zadán jsou nabídnuty všechny HIM (NHIM) abecedně .
Služby v okně  popisuje nápověda v dolní část i .  Po výběru HIM (NHIM) a jeho
potvrzení (F10) je vypsána př ís lušná karta, k terá pokračuje dalšími stranami
př ís lušenství,  pokud toto existuje. Kromě  nabídky jednoduchého vyt iš tění karty
invest ičního majetku (k l íč  <F2>) jsou ve spodním řádku výpisu uvedeny i  další
dvě  možnost i  t isku: Protokol o převzetí  HIM (k l íč  <F4>) a Protokol o vyřazení
HIM (k líč  <F3>). Po k terémkol i  z těchto t isků  se lze rozhodnout,  zda k  danému
invest ičnímu majetku chceme vyt isknout i  přehled př ís lušenství.

Po shlédnutí  č i  vyt iš tění karty lze pokračovat v l is tování kartami vp řed i
vzad nebo operaci k lávesou ESC ukonč i t .



  -  EMA                                   str .  4-18                                               -  EMA

4.2.3. Aktualizace listováním
Slouží k  opravě  č i  ak tual izaci karet j iž zapsaných položek. Zadává se tř ída

a následuje výběr  oknem jako v předchozím př ípadě .  Místo karty se nabízí
stejně  uspořádaná poř izovací obrazovka předmě tu viz obr. 7, kde lze př ís lušné
údaje změnit  (např .  budova, místnost,  předmě t  vyřadit  apod.) .

Název a specif ikaci předmě tu lze vyplni t  ručně  nebo je vybrat ze
sort imentu. Tento způsob je výhodný u často se opakuj ících názvů .  Pokud bude
uveden výrobce a/nebo dodavatel,  musí být vybrán z databáze partnerů .

Korektnost změn s ohledem na předpisy musí uvážit  operátor.

Po vyplnění celé obrazovky HIM (NHIM) je nabídnut vstup do př ís lušenství:

1 .  př idání nových položek -  automaticky je založen nový záznam a nabíd-
nuta poř izovací obrazovka (viz obr.  7)

2. korekce/označení k  výmazu -  probíhá v okně ,  nápověda je v dolní část i
3. konečný výmaz označených položek (v síťovém provozu nesmí nikdo j iný

s programem pracovat,  v iz síťový provoz -  viz kap. 2.5).

Po ukončení práce v př ís lušenství lze pokračovat v ak tual izaci l is továním
vpřed i  vzad nebo operaci k lávesou ESC ukonč i t .

4.2.4. Zápis nové položky včetně  příslušenství
Zadává se inventární č ís lo (10 pozic) .  Může obsahovat i  písmena. Pokud je

nalezen předmě t  této kategor ie se stejným inventárním č ís lem systém jej  místo
nového záznamu nabídne k  ak tual izaci.

Zápis lze přerušit  k lávesou ESC. Poté je zadán útvar (středisko),  kde bude
předmě t  zařazen. Je založen nový záznam a nabídnuta poř izovací obrazovka
jako v předchozí kapitole včetně  zápisu př ís lušenství (obr.  7).

Po ukončení práce v př ís lušenství lze pokračovat zápisem dalšího
předmě tu nebo operaci k lávesou ESC ukonč i t .

V režimu zapisování nových karet HIM (NHIM) lze po dokončení záznamu
pokračovat další  kartou, př ičemž je nabídnuta možnost "opsat" údaje z právě
dopsaného záznamu. (Dotaz "S opisem [A/N] ?" v rámečku ve spodním řádku
obrazovky.)  Do nového záznamu se tak  přenesou údaje, u k terých vzniká
pravděpodobnost dupl ic i ty (název, údaje o výrobci apod.) .  Operátor tyto opsané
údaje pak může př i  zápisu pouze potvrdit ,  eventuelně  změnit  podle potřeby.

4.2.5. Okno oprav a výmazu položek
V režimu okna můžeme označovat k  výmazu jednotl ivé předmě ty.  Takto

vymazané položky lze ještě  obnovit ,  funkční k lapky k  těmto úkonům jsou
popsány ve spodním řádku obrazovky.

Lze zvol i t  i  druhý režim okna -  režim oprav. Zde je možné př ímo v okně
opravovat č i  měnit  povolené údaje v kartě  předmě tu.  Údaje, k teré se nesmí
měnit  jsou označeny v záhlaví a nejde do nich psát.  Korekce oknem je velmi
s i lný prostředek, k terý je třeba používat rozvážně ,  viz též kapitola 3.2.
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4.2.6. Komprese báze
Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání

z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též ostatní kapitoly) .

Teprve tato operace def ini t ivně  odstraňuje HIM (NHIM) a to VČETNĚ
PŘ ÍSLUŠENSTVÍ!  Tento dvoustupňový způsob mazání (napřed jsme položky
musel i  označ i t  k  výmazu operací "5")  byl zvolen pro vě tš í  komfort  uživatele.
Důvodem nebyla jen nepř í l iš  často využívaná možnost zpě tného oživení
položek, ale především mnohem častě jš í  požadavek na zpě tné prohlédnutí  s i
toho, co jsme odstrani l i .  Systém tedy dovoluje pracovat bez vymazaných
položek (v sestavách se neobjeví)  a zároveň  mít  ve s lužbách výmazu tyto řádky
k dispozic i .

V síťovém provozu k  těmto požadavkům navíc př is tupuje skutečnost,  že
fyzický výmaz lze provádě t  pouze v s i tuaci,  kdy žádný j iný uživatel
s programem nepracuje ( tento výmaz zpravidla provádí pouze správce sítě) .

V konf iguraci lze nastavit  heslo správce, k teré je potom pro konečný výmaz
vyžadováno.

4.2.7. Místní seznamy
Tato operace je shodně  umístěna v menu invest ičního i  neinvest ičního

majetku (obr.  12). Jedná se o seznamy obsahuj ící  výpis veškerého majetku
v dané lokal i tě .

Před výpisem je třeba zadat objek t (budovu) z č íselníku a místnost
(č tyřmístný kód).

Služba, vypisuj ící  invest iční i  neinvest iční majetek  dohromady, je využívána
především k  t isku seznamů ,  k teré lze použít  př ímo v provozu organizace (kupř .
umístění seznamu v dané místnost i) .

4.2.8. Tisk fronty štítků
Tato operace je shodně  umístěna v menu invest ičního i  neinvest ičního

majetku (obr.  12). Jedná se o seznamy obsahuj ící  výpis veškerého majetku
v dané lokal i tě .

Zák ladní výběr  se provede v menu syntézy tř ídících k líčů  a dále se před
tiskem zadává počet mezer zleva a počet řádků  mezi št í tky. Výstup probíhá do
souboru, odkud se t iskne zvoleným fontem jako obvyk le. V rámci zvoleného
majetku lze zvol i t  řazení dle inventárních č ísel  nebo dle názvu. Ští tky jsou
oprot i  ostatním sestavám vždy řazeny bez ohledu na tř ídu. Př i  výběru rozmezí
inventárních č ísel  lze navíc vol i t  porovnání numerické nebo znakové.
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obrázek 12

4.3. Drobný hmotný a nehmotný majetek
a jejich příslušenství - skupiny služeb "D" a "S" -  obr.12

Jedná se o hmotný a nehmotný majetek  pod stanovenou hranic i  vstupní
ceny. Systém rozl išuje dva typy:

DHIM1  -  uložený v databázi DEM600, kde na kartě  je jeden kus a DHIM2
v databázi DEM700, kde na kartě  je navíc uveden počet,  měrná
jednotka, jednotková a celková cena. Druhý typ je vhodný pro více
stejných předmě tů  vedených pod jedním inventárním č ís lem.
Obsluha je stejná (rozdí l  je pouze v zadání jednotky a poč tu u
DHIM2).

Použité algoritmy

Systém umožňuje odepsat předmě t  100 procenty v měsíc i poř ízení (častě jš í
př ípad) nebo nadvakrát,  kde se zadává procentní sazba prvního odpisu pro
měsíc poř ízení.  Druhá zbylá část se automaticky odepíše př i  vyřazení
předmě tu.

Systém je navržen tak , že odpisy a další  údaje k  zadanému datu vždy znovu
poč í tá,  což umožňuje modelování stavu do l ibovolné budoucnost i  i  m inulost i .
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U této kategor ie jsou s ledovány tyto položky (viz obr.  13 a 14 -  karta
DHIM1) :

-  inventární č ís lo (al fanumerické znaky a č ís la,  mezery zleva se
automaticky doplňuj í  nulami -  dupl ic i ta se v rámci kategor ie nepř ipouští  a
je kontrolována),

-  název, specif ikace
- druh (č íselník  ST024),
-  1 .odpis z celku %,
- způsob poř ízení (č íselník  ST025),
-  datum poř ízení a dok lad (od tohoto měsíce zač íná odpisování) ,
-  údaje pro zařazovací protokol:  technický popis,  záruka do

ředitel ,  přej ímaj ící
bezpečnostní technik
datum převzetí  HIM (NHIM)

- způsob vyřazení (č íselník  ST027),

-  údaje pro vyřazovací protokol:  ředitel
 (nepovinné -  pouze předseda l ikvidační komise
 př i  vyplněném datu důvod vyřazení
 vyřazení)  způsob vyřazení

technický stav
- datum vyřazení a dok lad (od následuj ícího roku konč í  odpisování) ,
-  vstupní cena/j ,
-  poř izovací cena -  informativní k terý se s časem nemění
-  objek t (č íselník  ST023),
-  místnost,
-  dodavatel (vazba na př ipojenou databázi partnerů) ,
-  výrobní č ís lo,
-  využi t í  (č íselník  ST026),
-  zapů jčeno pronajato (komu),
-  zapsal

u DHIM2 navíc

-  počet,
-  jednotka,
-  celková cena (vypoč tená, nezadává se)

Ostatní hodnoty (odpis,  oprávky, zůstatková cena) se poč í taj í .

Správa č íselníků

Správa č íselníků  se provádí sybsystémem pd-DATA MANAGER, k terý je
společný pro všechny PD apl ikace viz.  kapitola 4.2.
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obrázek 13
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obrázek 14
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Př íslušenství

Př ís lušenství je archivováno ve zvláštní databázi (DEM100) vázané přes
inventární č ís lo a druh majetku. Počet položek ke každému předmě tu je
neomezený. Eviduje se:

-  inv.č . ,
-  název,
-  jednotka,
-  počet,
-  cena /  j . ,
-  celková cena,
-  poznámka.

Cena př ís lušenství je obsažena v ceně  DHIM (NDHIM) ( jedná se pouze o
archiv a evidenci) .  Př ís lušenství je př ís tupné (výpis, ak tual izace, nový záznam,
výmaz) jen přes př ís lušné DHIM č i  NDHIM. Př i  výmazu DHIM (NDHIM) je
vymazáno i  př ís lušenství.

4.3.1 . Přehledy, sestavy a výstupy
Standardní a zřejmě  nejvíce využívaná s lužba ve všech menu, týkaj ících se

jednotl ivých kategor i í .  Výpisu sestavy předchází tabulka syntézy výběrových
k líčů ,  k teré je možno l ibovolně  kombinovat a sč í tat  ( jedná se o stejný výběr
jako na obr.  10, ovšem bez některých voleb [kupř .  způsob odpisu],  k teré u
drobného majetku nepř ipadaj í  v úvahu) jako podmínku pro výpis sestav daného
typu. K dispozic i  je opě t  deset standardních sestav (podobně  jako u HIM), k teré
zahrnuj í  potřebné rekapitulace a výstupy pro inventury, měsíční a roční odpisy,
stavy k  l ibovolnému datu a další.  Sestavy mohou být řazeny dle druhů ,  dle
útvarů ,  dle budov a místností ,  abecedně  atp.

4.3.2. Vyhledání, výpis evidenční karty, listování
Zadává se, k  jakému datu má být stav uveden, a druh. Dále lze zadat úvod

názvu předmě tu,  kdy se v následuj ícím okně  objeví pouze zadaná množina.
Není- l i  název zadán, jsou nabídnuty všechny abecedně .  Služby v okně  popisuje
nápověda v dolní část i .  Po výběru DM a jeho potvrzení (F10) je vypsána
př ís lušná karta, pokud existuje. Po nabídce t isku lze pokračovat v l is tování
kartami vpřed i  vzad nebo operaci k lávesou ESC ukonč i t .

4.3.3. Aktualizace listováním
Slouží k  opravě  č i  ak tual izaci karet j iž zapsaných položek. Zadává se druh

a následuje výběr  oknem jako v předchozím př ípadě .  Místo karty se nabízí
stejně  uspořádaná poř izovací obrazovka předmě tu (viz obr.  13 a 14), kde lze
př ís lušné údaje změnit  (např .  budova, místnost,  předmě t  vyřadit  apod.) .
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Název a specif ikaci předmě tu lze vyplni t  ručně  nebo je vybrat ze
sort imentu. Tento způsob je výhodný u často se opakuj ících názvů .  Pokud bude
zapsán dodavatel č i  výrobce, musí být vybrán z databáze partnerů .

Korektnost změn s ohledem na předpisy musí uvážit  operátor.

Po ukončení práce lze pokračovat v ak tual izaci výběrem další položky
z okna nebo operaci k lávesou ESC ukonč i t .

4.3.4. Zápis nové položky
Zadává se inventární č ís lo (10 pozic) .  Může obsahovat i  písmena; pokud

zůstanou vlevo mezery, doplní se po souhlasu automaticky nulami. Pokud je
nalezen předmě t  této kategor ie se stejným inventárním č ís lem, systém jej
místo nového záznamu nabídne k  ak tual izaci.  Zápis lze přerušit  k lávesou ESC.

Poté je zadán útvar (středisko),  kde bude předmě t  zařazen. Je založen
nový záznam a nabídnuta poř izovací obrazovka jako v předchozí kapitole.

Po ukončení práce lze pokračovat zápisem dalšího předmě tu nebo operaci
k lávesou ESC ukonč i t .

I  v režimu zapisování nových karet DHIM (DNHIM) lze po dokončení
záznamu pokračovat další kartou, př ičemž je nabídnuta možnost "opsat" údaje
z právě  dopsaného záznamu. (Dotaz "S opisem [A/N] ?" v rámečku ve spodním
řádku obrazovky.)  Do nového záznamu se tak  přenesou údaje, u k terých vzniká
pravděpodobnost dupl ic i ty (název, údaje o výrobci apod.) .  Operátor tyto opsané
údaje pak může př i  zápisu pouze potvrdit ,  eventuelně  změnit  podle potřeby.

4.3.5. Okno oprav a výmazu položek
V režimu okna můžeme označovat k  výmazu jednotl ivé předmě ty.  Takto

vymazané položky lze ještě  obnovit ,  funkční k lapky k  těmto úkonům jsou
popsány ve spodním řádku obrazovky.

Lze zvol i t  i  druhý režim okna -  režim oprav. Zde je možné př ímo v okně
opravovat č i  měnit  povolené údaje v předmě tu.  Údaje, k teré se nesmí měnit
jsou označeny v záhlaví.  Korekce oknem je velmi s i lný prostředek k terý je třeba
používat rozvážně ,  viz též kapitola 3.2.

4.3.6. Komprese báze (definitivní výmaz)
Def ini t ivní výmaz, fyzické odstranění položek označených k  vymazání

z pevného disku. Jedná se o standardní s lužbu, funkce je stejná pro všechny
databanky (viz též ostatní kapitoly) .

Teprve tato operace def ini t ivně  odstraňuje předmě t  z databáze.

Tento dvoustupňový způsob mazání (napřed jsme položky musel i  označ i t
k  výmazu obr.  12 operace "5")  byl  zvolen pro vě tš í  komfort  uživatele. Důvodem
nebyla jen nepř í l iš  často využívaná možnost zpě tného oživení položek, ale
především mnohem častě jš í  požadavek na zpě tné prohlédnutí  s i  toho, co jsme
odstrani l i .  Systém tedy dovoluje pracovat bez vymazaných položek
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(v sestavách se neobjeví)  a zároveň  mít  ve s lužbách výmazu tyto řádky
k dispozic i .

V síťovém provozu k  těmto požadavkům navíc př is tupuje skutečnost,  že
fyzický výmaz lze provádě t  pouze v s i tuaci,  kdy žádný j iný uživatel
s programem nepracuje ( tento výmaz zpravidla provádí pouze správce sítě) .

V konf iguraci lze nastavit  heslo správce, k teré je potom pro konečný výmaz
vyžadováno.

4.3.7. Místní seznamy
Tato operace je shodně  umístěna v menu invest ičního i  neinvest ičního

majetku (obr.  12). Jedná se o seznamy obsahuj ící  výpis veškerého majetku
v dané lokal i tě .

Před výpisem je třeba zadat objek t (budovu) z č íselníku a místo (místnost)
(č tyřmístný kód).

Služba, vypisuj ící  invest iční i  neinvest iční majetek  dohromady, je využívána
především k  t isku seznamů ,  k teré lze použít  př ímo v provozu organizace (kupř .
umístění seznamu v dané místnost i) .

4.3.8. Tisk fronty štítků
Tato operace je shodně  umístěna v menu invest ičního i  neinvest ičního

majetku (obr.  12). Jedná se o seznamy obsahuj ící  výpis veškerého majetku
v dané lokal i tě .

Zák ladní výběr  se provede v menu syntézy tř ídících k líčů  a dále se před
tiskem zadává počet mezer zleva a počet řádků  mezi št í tky. Výstup probíhá do
souboru, odkud se t iskne zvoleným fontem jako obvyk le. V rámci zvoleného
majetku lze zvol i t  řazení dle inventárních č ísel  nebo dle názvu. Ští tky jsou
oprot i  ostatním sestavám vždy řazeny bez ohledu na tř ídu. Př i  výběru rozmezí
inventárních č ísel  lze navíc vol i t  porovnání numerické nebo znakové.
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5. Uživatelské služby

5.1 . Konfigurace, oživení - skupina služeb "T"  -  obr.  15

5.1 .1 . Indexování všech databází
Systém využívá pro efek t ivní chod indexy seřazení jednotl ivých databází.

Dojde- l i  k  jej ich narušení (výpadkem elek tr ického proudu, neodbornou
obsluhou -  kupř .  vypnutím poč í tače uprostřed chodu programu apod.) ,  může se
systém zač í t  chovat nestandardně :  nenalézaj í  se odpovídaj ící  odkazy, "ztrácej í
se" zapsané dok lady z poč í tače apod.

Služba indexování,  oživení databází s louží k  opě tovnému urovnání dat a
dalšímu bezchybnému chodu systému.

Jedná se tedy o jakýsi druh opravy porouchaného systému na uživatelské
úrovni.  Nepomůže-l i  vám tato s lužba k  odstranění závad, je třeba se spoj i t
s  výrobcem programu.

5.1 .2. Nastavení tiskárny
Zř ídka využívaná volba, neboť  vě tš ina výstupů  systému má buď  předem

nadef inovaný typ znaků  ve formulář ích nebo lze typ písma ovl ivňovat z menu
těsně  před t iskem (v př ípadě  t isků  do souboru).

Systémovou instalaci českých znaků  do t iskárny řeší výrobce individuálně
s každým uživatelem programu.

obrázek 15
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5.1 .3. Uživatelská konfigurace
Menu uživatelské konf igurace se rozpadá do tř í  dalších podvoleb, jak  je

patrné z obrázku 15.

První uživatelskou konf iguraci programu provádí př i  instalaci dodavatel
systému se současným zaškolením obsluhy.

Uživatelskou konf igurací systému lze vol i t  př ís tupová hesla, barvy
obrazovek, popisy a další  parametry systému (  viz obr.  16 ) .

V submenu "2" lze nastavit  různé úrovně  hesel systému. Celá konf igurace
je samozřejmě  př ís tupná pouze na nejvyšší heslo -  i  to lze změnit .  Úroveň
hesel v síťovém provozu je tř ís tupňová, v jednouživatelské verzi  dvoustupňová.

Jednotl ivé databanky systému mohou být sdí leny s j inými úlohami v poč í tač i
nebo v sít i  poč í tačů ,  a pak je třeba k  těmto databankám (kupř .  k  hospodářským
partnerům a sort imentu),  č íselníkům a ř ídícím souborům (programům) zvol i t
př ís tupové cesty (viz obr.  20 -  volba "3" v submenu na obr.  16). Tyto cesty se
vypisuj í  včetně  zpě tných lomítek  (backslash):  jedná se o zápis cesty
v operačním systému DOS. Konf iguraci provádí dodavatel,  pracovník  uživatele
pouze na zák ladě  alespoň  m inimálních znalostí  operačního systému a na
vlastní odpovědnost (neodborným zásahem v tomto menu lze tot iž systém uvést
mimo provoz).  V síťovém provozu tuto s lužbu využívá správce sítě .

obrázek 16

5.1 .4. Služby pro supervizora
Z prostředí programu lze spust i t  jakýkol i  externí modul př íkazem

z prostředí FoxPro ( tedy kupř .  RUN...) .  Předpok ládá se, že tuto s lužbu bude
využívat správce systému.
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obrázek 17

obrázek 18
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obrázek 19

5.2. Zálohování práce - skupina služeb "K" -  obr.  20

5.2.0. Záložní kopie všech dat na disketu
Pro př ípad havár ie pevného disku poč í tače se doporučuje v závis lost i  na

četnost i  využívání systému provádě t  př ib l ižně  jednou denně  zálohování dat na
diskety. Po dotazu na adresu mechaniky (A,B) je proveden přesun dat na
disketu. V př ípadě ,  že uživatel  provozuje sharewarové kompresní programy
PKZIP nebo PKPAK, systém jej ich př í tomnost využi je a provede export  dat
v komprimované podobě .

Tyto pravidelně  uschovávané záložní kopie mohou s loužit  i  pro přenos dat
mezi jednotl ivými pracovišt i ,  pokud nemá uživatel nainstalovánu síťovou verzi
programu.

Jak j iž bylo uvedeno výše, př i  rozsáhlých apl ikacích a obzvláště  v síťovém
provozu doporučuje dodavatel i  j iné způsoby zálohování (další  pevné disky, zip
dr ive, streamery, magnetooptické disky apod.) .
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 obrázek 20

5.2.1 . Rekonstrukce dat z diskety do poč ítače
Tato s lužba umožňuje obnovit  data po technické havár i i  poč í tače,

eventuelně  selek t ivní přepsání některé databanky ze záložní kopie na disketě .

Před využit ím této s lužby doporučujeme zvláště  př i  rozsáhlejších datových
souborech spoj i t  se alespoň  telefonicky s výrobcem programu.

Obsluha by se mě la před provedením této operace vždy přesvědč i t ,  že
systém je zálohován alespoň  na dvou disketách, k teré lze v mechanice
poč í tače přeč ís t .

5.2.2. Záložní kopie všech dat na jiný pevný disk
Podpora uživatelského kopírování na dat na druhý pevný disk . Službu lze

samozřejmě  provést i  přepsáním cesty ve s lužbě  5.2.0.,  zde je však možno
zálohu na druhý pevný disk  provést bez jakékol i  znalost i  operačního systému,
aby zálohování dat mohl provádě t  i  neškolený uživatel .
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5.2.3. Rekonstrukce všech dat z druhého disku
Reciproční s lužba k  předchozí operaci,  obdobná rekonstrukci dat z diskety

popsané v kapitole 5.2.1 .  Platí  zde totéž, na co jsme upozorni l i  v kapitolce
předchozí.
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6. Vnější vazby subsystému

6.1 . Údržba č íselníků - skupina služeb "Y"
Tato s lužba volá externí systém pd-Data Manager. Modul s louží ke

komfortní údržbě  ř ídících č íselníků  systému a mě l  by být obsluhován kval i f iko-
vaným pracovníkem uživatele.

Systém pd-Data Manager je dodáván i  samostatně  jako obecný nástroj
k  údržbě  systémového prostředí programů  f i rmy Prag-Data.

Podrobné informace o práci tohoto programu dostávaj í  legální uživatelé
v samostatném manuálu pd-Data Manager.
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7. Ukončení práce

Práci konč íme postupným odchodem k lávesou <Esc> z jednotl ivých
podř ízených menu až po hlavní nabídku (obrázek 1) .  Po opuštění tohoto
zák ladního menu vypíše program zprávu o skončení práce v prostředí FoxPro a
vrátí  se do operačního systému.

Př i  vě tš ím množství provedené práce doporučujeme před ukončením běhu
programu poř ídi t  záložní kopi i  (viz kapitola 5.2.0.) .

Práci neukončujeme př i  k rátkých pracovních přestávkách, víme-l i ,  že
program nemůže být zneužit .
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8. Závěrem

Uživatelská př í ručka subsystému PD-EMA by mě la s loužit  všem uživatelům
subsystému především jako manuál k  nahlédnutí  př i  potížích s obsluhou
programu. Díky jednotnému způsobu komunikace je subsystém autodidakt ivní a
nevyžaduje detai lní studium manuálu .  Program je možné od prvního dne
používat v reálném čase.



  -  EMA                                   str .  9-1                                                 -  EMA

9. Dodatky

D O D A T E K       A

Popis databází subsystému PD-EMA

Jak j iž bylo v textu př í ručky někol ik rát uvedeno, subsystém PD-EMA
používá ke svému chodu někol ik  databází (skupin údajů) .  Tyto jsou obsaženy
v adresář i  systému na pevném disku (zpravidla "C:\PRAGDATA\EMA\DATA").
Jedná se o tyto soubory:

DINST.DBF - záznamy o hospodářských partnerech uživatele
počet vě t  odpovídá poč tu hospodářských partnerů

SORTIM.DBF - položky sort imentu
počet vě t  odpovídá poč tu položek sort imentu

DEM100.DBF - př ís lušenství
počet vě t  odpovídá poč tu položek př ís lušenství

DEM500.DBF - hmotný invest iční majetek  (zák ladní prostředky)
počet vě t  odpovídá poč tu položek HIM

DEM600.DBF - drobný majetek  DHIM1  (po jednom ks)
počet vě t  odpovídá poč tu zápisů

DEM700.DBF - drobný majetek  DHIM2  (více ks na kartě)
počet vě t  odpovídá poč tu zápisů

DEM800.DBF - nehmotný invest iční majetek  (nehmotná akt iva)
počet vě t  odpovídá poč tu položek NHIM

V hlavním adresář i  subsystému jsou i  další soubory nezbytné k  chodu
programu a správnému nastavení systémového prostředí (setcm.cfx,  conf ig. fp,
mt001 .exe, mt002.exe a další) .

V jednotl ivých podadresář ích jsou umístěna poř izovaná data, tř ídící
rejstř íky ( indexy),  databáze č íselníků ,  pomocné a podpůrné soubory a soubor
obsahuj ící  uživatelskou konf iguraci (setup.cfx) .

Tyto soubory jsou vesměs uživatelsky př ís tupné z prostředí zakoupeného
systému a jakýkol i  neodborný zásah z prostředí operačního systému (přesun
souborů ,  editace textovým editorem apod.)  může způsobit  havár i i  systému,
k terá není předmě tem záruky, poskytované na chod programu.

Dotazy, na něž uživatel  nenalezne v této př í ručce odpověď ,  je výrobce
programového vybavení př ipraven zodpovědě t  na uvedených telefonních
č ís lech, př ípadně  př i  pravidelných osobních konzultacích př i  poskytování
update  ev. upgrade.
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