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Návod pro instalaci nové verze Money S3 z přiloženého CD
Instalace každé nové verze Money S3 z dodaného CD je bez-
pečná a jednoduchá a vaše stávající data zůstávají samozřej-
mě zachovaná i nadále. Řiďte se prosím následujícími kroky: 
1.   V původní verzi proveďte reindexaci všech dat (všech agend, 

včetně demoagend).
2.   V původní verzi proveďte verifikaci - v záložce „Obecné“ za-

škrtněte korekci vadně uložených záznamů všech dat (všech 
agend, včetně demoagend). Důležité upozornění: Žádná dal-
ší verifikace v žádné záložce nesmí být nastavena. Verifikaci 

spusťte tlačítkem „Test na straně“. 
3.   V původní verzi proveďte zálohu všech dat (všech agend).
4.   Proveďte vlastní upgrade – spusťte instalaci nové verze 

Money S3 z CD, popř. ze souboru staženého z internetu.
5.  Spusťte nově nainstalovanou verzi a proveďte reindexaci 

všech dat (všech agend, včetně demoagend).
6.  Pokud instalujete Money S3 Kasa jako samostatného kli-

enta, proveďte jeho instalaci jako poslední. Verze systémů 
Money S3 a Money S3 Kasa musí být vždy shodné.
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Vážení uživatelé Money S3,
díky službě Aktualizace dostáváte letos již podruhé CD s no-

vou verzí našeho systému. Jak už bývá v listopadu zvykem, jedná 
se o verzi s funkčními novinkami pro rok 2006. Ovládání a uživa-
telské rozhraní verze 2006 zůstává stejné, novinky spočívají v celé 
řadě nových funkcí a modulů. 

Mezi ty nejpodstatnější bychom zařadili systém připojených 
dokumentů, který je postaven na úzké spolupráci s Microsoft 
Office a umožňuje připojit k dokladům a adresám v Money nejen 
libovolný soubor, ale třeba i mail či úkol z MS Outlook, a dále s ni-
mi pracovat přímo z prostředí Money S3. Nový je také modul pro 
řízení vztahů se zákazníky Money S3 CRM. 

Rozšířena je i oblast tvorby cen, kde nyní může mít každý z Va-
šich zákazníků svůj vlastní ceník zboží.

Jako reakci na zákon o registračních pokladnách jsme připoji-
li k Money S3 nový program Money S3 Kasa Standard, který Vám 
umožní snadný hotovostní prodej a při napojení na fiskální tiskár-
nu i velmi levné řešení ustanovení zákona o registračních poklad-
nách. Podrobné informace o těchto i dalších novinkách v Money S3 
naleznete uvnitř tohoto čísla a na přiložených materiálech.

Přejeme Vám mnoho úspěchů nejenom při práci s Money S3. 
 

Martin Cígler
předseda představenstva

CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nenechte si ujít v nové verzi Money S3 

Nový modul Money S3 CRM pro sledování 
obchodních aktivit, které se vážou ke konkrétnímu odběrateli 
či dodavateli a obchodním případům, které s nimi realizujete.

Money S3 Kasa Standard 
Samostatný program, který slouží jako on-line prodejní 
klient nad daty vytvořenými v programu Money S3.  

              Podrobné informace naleznete na přiložených materiálech.

Doporučení: Jak nainstalovat 
novou verzi Money S3

Novinka: Automatická tvorba 
a návrhy vzájemných zápočtů

Novinka: Ceníkové sklady 

Novinka: Seznamy položek faktur

       
Úplný přehled změn a novinek 
Money S3 verze 10.031

        
Tip: Využijte nový obchodní model 
Money S3 k doplnění síťových licencí

Tip: Doporučte Money S3 svému 
známému a získejte odměnu

Akce: Servery Fujitsu-Siemens 
se slevou pro uživatele Aktualizace



Kromě již zmíněného modulu CRM a soft-
warové registrační pokladny Money S3 Ka-
sa, jejichž podrobný popis naleznete na při-
ložených materiálech, přináší nová verze 
i další významné novinky. 

Okno Seznam dokladů pro vzájemný zá-
počet lze otevřít tlačítkem Vzájemné zápočty 
v seznamu Interních dokladů. Před provede-
ním vlastních vzájemných zápočtů je nejpr-
ve nutné nastavit konfiguraci vzájemných zá-
počtů tlačítkem Konfigurace.

Jestliže máte nastavenu konfiguraci vzá-
jemných zápočtů, můžete začít s vlastní tvor-
bou zápočtů.

Nejprve tlačítkem Výběr adresy otevře-
te adresář pro vyhledání konkrétní adresy 
pro zápočet. V případě, že jste v konfigura-
ci zadali Adresy hledat dle IČ, se výběrem 
jedné firmy dosadí všechny firmy se stejným 
IČ. Následně program načte do oken Pohle-
dávky a Závazky všechny doklady pro tvor-
bu vzájemného zápočtu. Ve spodní části se 
zobrazí celková částka k zápočtu, datum zá-
počtu a číslo zápočtu. 

Tlačítkem Opravit můžete editovat vlastní 
částky pro vzájemný zápočet u jednotlivých 
dokladů. Obě strany se musí v celkové část-
ce zápočtu rovnat, jinak se zápočet nepro-
vede. Před provedením vzájemného zápoč-
tu tlačítkem Tisk vytisknete sestavu návrhu 
vzájemného zápočtu, která může sloužit ja-
ko podklad pro odsouhlasení zápočtu proti-
stranou. Po stisku tlačítka Vytvořit zápočet 
program automaticky vygeneruje dva inter-
ní doklady, zvlášť pro pohledávky a zvlášť 
pro závazky. Každý započítávaný doklad má 

v těchto hradících interních dokladech pří-
slušnou rozúčtovací položku s nastaveným 
zaúčtováním úhrady. Automaticky se pro-
vedou úhrady započítávaných pohledávek 
a závazků pomocí těchto dokladů.  

Tlačítkem Zdroj si můžete zobrazit kartu 
započítávaného dokladu, pouze však u do-
kladů aktuálního účetního roku.

V seznamu skladů je nově možné evidovat 
i seznam ceníků. V Money S3 je tak možné vy-
tvářet neomezené množství různých ceníků. 

Postup je snadný. Tlačítkem Kopírovat 
se zobrazí roletová nabídka, kde pod volbou 
Kopie se skladovými kartami zvolíte možnost 

Jako ceník. 
Zobrazí se okno Kopí-

rování skladu, ve kterém 
určíte, co vše se má do 
nového ceníku zkopírovat. 
V novém ceníku můžete 
změnit ceny zboží a ome-
zit platnost ceníku zadá-
ním doby platnosti Od-do. 
Abyste z ceníku mohli 
prodávat, je nutné jej na-
stavit v adresáři u po-
žadovaných odběratelů. 

Pro zavedení ceníku do adresáře lze použít 
funkci Hromadné operace, volba Ceníky/Při-
řazení, kde ve filtru nastavíte kritéria adres, 
ve kterých chcete ceník používat. Následně 
se po výběru odběratele do dokladu zobra-
zí ve skladových položkách pole Ceník, které 
se přebírá podle nastavení v kartě adresáře. 

V části Parametry ceníku je volba Prodej-
ní ceník. Pokud chcete podle tohoto ceníku 
prodávat zboží, musí být pole zatrženo. Po-
kud zatrženo není, nebude se celý ceník brát 
v potaz pro dosazování ceny do dokladů pod-
le adresy. Tímto jednoduchým způsobem 
ceník můžete „vypnout“ bez nutnosti měnit 
dobu platnosti.

Dobu platnosti ceníku definujete ve spod-
ní části karty. Pokud data nejsou doplněna, 
ceník platí bez omezení.

Jestliže si přejete používat pro zahraniční 
odběratele ceník v cizích měnách, založte si 
zvláštní ceník s nulovými sazbami DPH.

Pokud si přejete používat na všech běž-
ných skladech tytéž prodejní ceny, není třeba 
udržovat ceny zvlášť v každém skladu. Stačí 
si vybrat jeden sklad a tento dosadit ve všech 
adresách do záložky Ceníky. I běžný sklad tak 
může plnit roli ceníku.

Při sestavování ceníků pro konkrétní od-
běratele konstruujte ceníky podle skupin zbo-
ží (např. postele, skříně, židle atd.). Vhodnou 
kombinací množin těchto základních ceníků 
a jejich přiřazením na karty adres pomocí hro-
madných operací v adresáři můžete dosáh-
nout správného nastavení cen pro své odbě-
ratele. Karta adresy může obsahovat samo-
zřejmě více ceníků.

Nově jsou v Money S3 dostupné (přímo 
v nabídce Fakturace) seznamy položek vysta-
vených i přijatých faktur. V seznamech se zob-
razují souhrnně položky všech faktur daného 
účetního roku s možností třídění a především 
filtrace či exportu do MS Excelu. 

Pokud v položkách faktur není vysloveně 
uvedena některá z controllingových proměn-
ných (středisko, zakázka, činnost), přebírá se 
do seznamu položek hodnota, která je uvede-
na v hlavičce faktury.

Nejzajímavější novinky v nové verzi Money S3

Tipy na zajímavé novinky
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Úplný přehled změn a novinek Money S3 verze 10.031

Co nového v Money S3
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Tento dokument popisuje všechny novinky, provedené 
do verze 10.031, která je v distribuci od října 2005.

V interních dokladech byla zavedena možnost přidat úhradu i přidat 
nové normální nebo rozúčtovací položky na jeden interní doklad.

V připravených seznamech jsou připraveny nové výkazy Výkaz zis-
ku a ztrát v plném rozsahu a Výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném roz-
sahu. Konečné zůstatky na účtech byly nahrazeny rozdíly v obratech.

Ve fakturách, pokladních a bankovních dokladech, závazcích, 
pohledávkách a interních dokladech je možné mazat všechny ozna-
čené položky současně.

Editačních pole pro zadávání cen v hlavičkách účetních dokladů 
byla prodloužena tak, aby se do základů a cen s DPH vešly desítky 
milionů a do výše DPH jednotky milionů.

Při každém zpracování výpisu z účtu bylo vždy nutné nastavovat 
cestu k souborům s výpisy, nyní si Money S3 pro každý typ home-
bankingu tuto cestu pamatuje.

Přebírání protiúčtu z hrazeného dokladu při zaúčtování úhrad 
bankou nebo pokladnou s aparátem volných předkontací selhávalo 
v případě, kdy hrazeným dokladem byl doklad s rozúčtovacími polož-
kami (pohledávky, závazky). Pokud hrazený doklad má na příslušné 
straně u všech rozúčtovacích položek shodný účet, přebere se do 
hradícího dokladu tento shodný účet. Pokud tomu tak není (hrazený 
doklad má na rozúčtovacích položkách různé účty), přebere se do 
úhrady účet z předkontace hradícího dokladu.

Průvodce zpracováním výpisu z účtu se nechoval zcela správně, 
pokud byl ke zpracování vybrán neplatný soubor s výpisem z účtu.

Platnost členění DPH při tisku přiznání k DPH se nyní kontroluje 
nejen na fakturách přijatých a vydaných, ale i na všech ostatních do-
kladech ovlivňujících přiznání k DPH.

Byla opravena funkčnost tiskové sestavy Tisk dokladů pro přiznání 
k DPH. Do sestavy byla přidána volba filtru Podle DIČ a do formuláře 
UCDPHSDK.FRM proměnné IČ, DIČ, Var.symbol, Pár.symbol, Popis. 
Sestava nyní správně reaguje na nastavení filtru i v případě, že položky 
mají zadané např. jiné členění DPH nebo středisko, než hlavička.

Byly opraveny popisy v deníku při zaúčtování dokladů. Primárně 
se popis zaúčtovaného dokladu bere z hlavičky dokladu. Pokud je 
v dokladu položka, která se od ostatních liší předkontací, účtem, stře-
diskem, zakázkou nebo činností, pak se popis takové položky bere 
z ní samé. Pokud jsou alespoň dvě položky shodné svým nasta-
vením a zároveň odlišné od nastavení zaúčtování v hlavičce 
dokladu, pak se popis bere z hlavičky dokladu.

Faktury v PÚ hrazené celkem odpočtem zálohy se dosud jevily jako 
neuhrazené a bylo nutné je uhradit s nulovou částkou pomocí fiktivní 
pokladny. V nové verzi tomu tak není a tyto faktury už není nutné uhra-
zovat. V DE původní vlastnost zůstala zachovaná.

Program Money S3 nezobrazoval správně záznam vyhledaný za-
dáním prvních znaků v seznamu kontaktních osob adresáře. Záznam 
byl sice správně vyhledán, ale po jeho potvrzení se zobrazila firma, 

která byla jako poslední vidět na obrazovce. V této verzi se už 
zobrazí ten záznam, který byl při vyhledávání přes zadávání prv-
ních znaků označen.

V seznamu adresáře v agendě typu Pobočka je nyní zakázané 
tlačítko Sloučení adres. Pokud toto tlačítko bylo povoleno a tato 
funkce byla použita, docházelo k problémům v přenosech dat.

Ve skladovém dokladu Převodka je nyní možné zadat adresu.
Do seznamu zásob na skladu pod tlačítko Informace byla na-

programována volba Pohyby. Tato volba zobrazí skladové pohyby 
pro danou zásobu a sklad. Stejné tlačítko Informace bylo přidáno 
i do seznamu kmenových karet. Zde se použitím volby Pohyby 
zobrazí údaje o dané zásobě ze všech skladů.

Přepočet pořizovacích cen zásob lze nyní použít i pro jednotli-
vé zásoby (jednoduché karty) na skladě použitím volby Přepočet 
pořizovacích cen z menu Zásoby na skladě / Hromadné operace, 
nebo přes pravé tlačítko myši.

Jestliže existuje na skladě FIFO výrobek obsahující jako jed-
nu ze svých komponent jiný výrobek, mohlo dosud docházet 
k problémům s přepočtem pořizovacích cen. K nepřesnostem 
docházelo konkrétně v případě, kdy byly oba výrobky přijaty na 
sklad a následně i ten, jenž obsahoval výrobek a byl i vyroben. 
Po spuštěném přepočtu pořizovacích cen se do výrobky chybně 
dosadila cena z druhé dodávky.

V případě, že výrobek obsahoval komponentu typu Služba, 
nastávaly problémy při zaúčtování výroby. S touto variantou si 
nedokázala poradit ani verifikace a přepočet pořizovacích cen. 
Úprava spočívá v přizpůsobení tohoto typu výrobek přepočtu po-
řizovacích cen a verifikaci včetně zaúčtování.

Pokud je při vytvoření skladového dokladu použit Typ dokladu, 
který nemá vyplněnou číselnou řadu, pak program automaticky 
dosadí číselnou řadu z Uživatelské konfigurace.

Byl upraven přepočet pořizovacích cen převodek. V minulých 
verzích bylo nutné spustit přepočet pořizovacích cen dvakrát po 
sobě, aby se pořizovací ceny dosadily do všech skladových do-
kladů korektně. Nyní je přepočet upraven tak, že není potřeba 
pouštět ho více než jednou.

Skladový doklad, který byl automaticky vytvořen pomocí fak-
tury přijaté nebo vydané, neobsahoval informaci o slevě za do-
klad, i když ve faktuře tato informace byla.

V případě, že neměl uživatel v přístupových právech nastaveno 
Zobrazování pořizovacích cen při prodeji skladových položek, ne-
měl přístup k jednotlivým volbám pro přidání položky v dokladech 
Objednávka vydaná, Nabídka přijatá a Poptávka vystavená.

Při editaci polí Rozšířený popis, Hmotnost, Objem, Kód kom-
binované nomenklatury a Stát původu na kartách skladových 
zásob program uživatele upozorní, že byla provedena změna na 
kmenové kartě a tato změna se projeví na všech odpovídajících 
skladových zásobách.

Pokud byla prodejní cena zásob vypočítána marží a došlo ke 
změně nákupních cen, pak nebylo možné použít funkci hromad-
ného přecenění prodejních cen s nastavením Dle zásoby. Dochá-
zelo k nepřesnostem ve výpočtech.
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Automatické generování objednávek nebylo možné korektně použít - při 
importu objednávek docházelo k chybě, která znemožňovala tuto funkci.

V tiskové sestavě Seznam rezervací/objednávek byla opravena proměn-
ná Cena, která nyní zobrazuje u jednotlivých položek Cenu celkem s DPH.

Průvodce tiskem ELDP si na straně 1/2 pamatuje údaje o firmě, 
které si při prvním spuštění přebere z nastavení agendy: Název, IČ, 
Variabilní symbol, Ulice, Číslo, Obec, PSČ. Tyto údaje si můžete 
upravit a průvodce při dalším spuštění zobrazí nové údaje. Původní 
stav (z Nastavení agendy) dosáhnete  tlačítkem Výchozí.

V Nastavení agendy, záložka Mzdy, byl změněn formát variabilní-
ho symbolu organizace z 8 na 10 znaků.

Průvodce tiskovou sestavou pro ELDP již správně separuje adresu 
zadanou bez ulice (u podnikatelského subjektu z nastavení agendy 
a u zaměstnance z karty zaměstnance). U adres zadaných bez ulice 
(např. obec bez uličního systému Racková 115, 760 01), se správně 
číslo separuje z názvu obce.

Byl změněn výpočet zdravotního pojištění za zaměstnavatele, 
nyní je částka zaokrouhlena na celé koruny.

Pokud je v Přístupových právech /Mzdy / Zpracování mezd nasta-
veno Pouze na čtení, je  možné do zpracované mzdy nahlížet, ale 
není možné ji měnit. Dříve program chybně změnu ve zpracovaných 
mzdách umožnil.

Do tiskové sestavy Mzdy / Zaměstnanci / Tisk / Karta zaměstnance 
byla zavedena kontrola na zadané období, která se vztahuje i pro se-
znam nepřítomností (např. pokud máte zadané období „rok 2004“, pak 
v seznamu nepřítomností vytisknete jen záznamy pro rok 2004).

V případě, že je Money S3 používáno více uživateli v síti, nastane 
u vybraných tiskových sestav stav, kdy může uživatel rozhodnout o 
tom, zda v průběhu zpracovávání tiskové sestavy bude ostatním uži-
vatelům povolen zápis do databází potřebných pro zpracování dané 
tiskové sestavy.

Některé verze operačních sytémů nepracovaly správně se soubory 
typu „INI“, spouštění programu se proto velmi prodloužilo. V adresáři 
BROWS byly proto všechny „INI“ soubory nahrazeny soubory „DAT“.

Vznikla nová funkce ve skladových verifikacích Vypsat vedlejší 
náklady výrobek. Tato funkce zjišťuje rozdíl mezi pořizovací cenou 
komponent a pořizovací cenou výrobky, její pomocí je možné odstra-
nit rozdíly mezi těmito cenami.

Ve verifikaci dokladů lze nyní použít funkci Kontrolovat sumu za-
účtovaných dokladů společně s přepínači, kterými lze definovat typy 
dokladů.

Byly odstraněny potíže s instalací na Windows 2003 server SP1.
Na položkách přijatých objednávek stažených z INSHOPu nebyl 

v záložce Intrastat vyplněn Stát původu.
Na položkách přijatých objednávek stažených z INSHOPu se ne-

nastavovala v záložce Intrastat hmotnost.
V XML exportu zásob docházelo k situaci, kdy se neexpor-

toval sklad v případě, že byl export nastaven pro zásoby Nové 
a změněné od data poslední dávky.

Při prodeji se již správně na displeji ED 2500 zobrazuje Cena 
celkem a Vrátit. Původně se na displeji zobrazovala Cena celkem 
a Zaplaceno.

Při XML importu více než jedné převodky v rámci jednoho 
XML importu došlo k přepsání skladu pro převod. Tento sklad se 
okopíroval z první převodky do všech ostatních.

Program nenalezl výstupní zprávu o XML importu v případě, 
že byl import proveden dávkově a soubor s výstupní zprávou již 
existoval z předchozího importu.

Během verifikace se hlášení o neshodě cen z položek dokla-
dů s celkovou cenou dokladů zobrazovalo jako upozornění, které 
bylo nutné potvrdit. Úpravou se tato hlášení už nezobrazují jako 
upozornění ve vlastním okně, ale vypisují se do protokolu o změ-
nách, aniž by bylo nutné potvrzení.

V případě, že jsou na skladové dodávce z nějakého důvodu 
špatně údaje Pořizovací cena, Množství nakoupených MJ nebo 
Zásoba, skladová verifikace vše opraví.

Při XML importu dokladů se skladovými zásobami docházelo 
k problémům tehdy, když byl doklad importován podle klíče „GUID“.

XML import skladových dokladů objednávek a faktur zajis-
tí správné doplnění hmotnosti zásob podle kmenových karet 
i v případě, že příznak Hmotnost v exportovaném XML souboru chybí.

Při síťovém provozu nebylo možné vystavit přijatou či vydanou 
fakturu z dodacího listu v případě, že jiný uživatel síťového provo-
zu tyto dodací listy vytvořil a před vystavením faktury neopustil 
záložku skladových dokladů.

Pokud si uživatel zapne v nastavení účetního roku možnost 
Archivovat změny dokladů, pak při opravě dokladů pomocí 
dávkového importu z XML nemusí uživatel potvrzovat uložení do-
kladu do archivu, protože je tato funkce automaticky provedena.

Homebanking Gemini - v zahraničních příkazech k úhradě 
se chybně plnilo pole Předčíslí účtu plátce nulovými hodnotami 
i v případě, kdy předčíslí existovalo. Rovněž chybně se v tom-
to případě plnilo pole Datum splatnosti, které je u formátu 
Gemini pro eBanku povinné. Pole Priorita platby bylo nastaveno 
na plnění mezerami oproti původní hodnotě 02 (Standard), jeli-
kož různé banky měly pro tuto hodnotu jinou interpretaci. Mezery 
se interpretují vždy jako hodnota Standard.

Přílišné zmenšení okna některých otevřených dokladů způso-
bovalo problémy při jejich ukládání nebo zavírání. Tato vlastnost 
Money S3 byla upravena a nyní je možné bez problémů pracovat 
s jakoukoliv velikostí oken otevřených dokladů.

V rámci funkčnosti Reverse Charge v seznamu přijatých fak-
tur bylo chování skladových zásob přizpůsobeno této funkci. Při 
použití zahraničního dodavatele z EU a zapnutém nastavení 
v účetním roce v části Reverse Charge Pro dodavatele z EU na-
stavit u položek dokladu typ ceny Jen základ se u skladových 
i neskladových položek nastavuje typ ceny Jen základ.

Import Faktur přijatých přes hlavní menu Agenda neproběhl v po-
řádku tehdy, když nebyl v importovaných datech uveden Typ dokladu.

V tiskových sestavách modulu Kasa nebylo možné vytvořit 
tiskovou sestavu podle konkrétní zásoby.

U síťových instalací, kde více uživatelů sdílí společná data, 
docházelo k situacím, kdy musel po převodu na novější verzi 
první uživatel otevřít všechny agendy, aby zajistil ostatním uživa-
telům přístup k datům. Problém byl vyřešen tak, že se od verze 
10.030 vytváří v adresáři DATA soubor „data.ini“, který přebírá 
funkci souboru „mons3.ini“ a umožňuje tak proces, kdy Money 
S3 při prvním spuštění převede na novou verzi všechny agendy 
i u síťových instalací. 



Výhodné síťové licence Money S3

Využijte nový obchodní model Money S3 k doplnění 
svých síťových licencí

Od 1. 10. 2005 je možné si novou licenci Money S3 zakoupit 
i v podobě tzv. NET kompletů, tedy za zvýhodněnou cenu pro síť tří, 
pěti či deseti PC. V celé řadě případů tak pro vás může být výhodné 
si místo jedné licence Money S3 koupit za pouhý rozdíl cen nejbližší 
vyšší síťový komplet.

Uveďme si celou věc na příkladu: vlastníte licenci Money S3 
Professional pro tři PC a potřebujete dokoupit jednu licenci. 
V tomto případě máte dvě možnosti:

Zakoupit jednu licenci za 40% cenu základní licence (platíte 5.596 Kč, 
výsledkem jsou 4 licence).

Rozšířit si vaši současnou instalaci za rozdíl cen nejbližšího nižší-
ho a nejbližšího vyššího síťového kompletu, tedy za rozdíl cen verze 
NET3 a NET5. V tomto případě získáváte další dva uživatele za cenu, 
která je jen o málo vyšší než u jedné přídavné licence (rozdíl cen je 
6.995 Kč).

U vyšších počtů licencí je tento rozdíl ještě mnohem větší. Pokud 
uvažujete o rozšíření počtu přístupů do vašeho Money S3, kontaktuj-
te nás nebo svého prodejce.

V novém obchodním modelu se prodávají mzdy v rozlišení do de-
seti zaměstnanců a pro neomezený počet zaměstnanců. Ve mzdách 
pro neomezený počet zaměstnanců lze volitelně vést malé nebo vel-
ké mzdy. Jak na tom budou stávající zákazníci? 

Stávající zákazníci, tedy ti, kteří si koupili Money S3 s malými 
mzdami před 1. říjnem 2005, budou mít i nadále zachované malé 
mzdy pro vedení agendy do 25 zaměstnanců. Jestliže se takový uži-
vatel v budoucnu rozhodne zakoupit vyšší komplet, který obsahuje 
mzdy do 10 zaměstnanců, má možnost v rámci povýšení kompletu 
dokoupit modul mezd pro neomezený počet zaměstnanců s 50% sle-
vou, tedy za 1.990 Kč bez DPH. 

Od verze 10.030 je standardní součástí Money S3 i nový pro-
gram Money S3 Kasa Standard. Ten je oproti verzi Money S3 Kasa 
Professional omezen pouze na platby v hotovosti (nepodporuje 
platby kreditními kartami, stravenkami a dalšími bezhotovostními pla-
tidly), pracuje pouze s jedním skladem a nepodporuje slevy.

Registrovaní uživatelé, kteří měli k Money S3 zakoupen modul 
Kasa, získají v rámci Aktualizace automaticky verzi produktu Money S3 
Kasa Professional pro jedno PC. CD s tímto programem nebudou 

z logistických důvodů distribuována přímo s balením Aktualiza-
ce, ale dostanete je zvlášť. Může se proto v některých případech 
stát, že je nedostanete ve stejný den.

Máte-li modul Kasa zakoupen a verzi Money S3 Kasa 
Professional do 5. 11. neobdržíte, kontaktujte prosím naše obchod-
ní oddělení na tel. 549 522 511 nebo mailem na obchod@csw.cz. 
V mailu uveďte i licenční číslo vaší instalace Money S3.
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Akce a slevy pro uživatele Aktualizace 

Zvýhodněná nabídka pro uživatele Aktualizace 2005: servery Fujitsu Siemens se slevou 5 %
Blížící se konec roku je často také obdobím, kdy si pořizujete nový hardware a vytváříte nebo rozšiřujete svou počítačovou síť. V takovém případě vám 
může přijít vhod nabídka 5% slevy na pořízení serverů značky Fujitsu Siemens, která platí speciálně pro uživatele Aktualizace 2005.

Proč si koupit server od renomovaného evropského výrobce, Fujitsu Siemens Computers?

Nejprve se zamysleme nad tím, proč si vůbec pořizovat server. Nebylo by lepší jako server použít stolní 
počítač? Rozhodně ne a to hned z několika důvodů.

Stolní počítač není konstruován na provoz 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, zatímco server ano. Dalším podstat-
ným argumentem hovořícím ve prospěch serveru je skutečnost, že server používá speciálně navržené komponen-
ty a serverové operační systémy. Celkové náklady na vlastnictví, tzv. TCO, tak vychází vzhledem ke spolehlivosti 
a nižším nákladům na servis daleko výhodněji, než když jako server použijete běžný počítač. Tento argument 
společnost Fujitsu Siemens Computers navíc podtrhuje nadstandardní záruční dobou. Na rozdíl od konkurence 
je minimální záruční doba i u základní serverové řady ECONEL 24 měsíců. U řady PRIMERGY poskytuje Fujitsu 
Siemens doživotní záruku přímo u zákazníka (tzn. ON-SITE).

Ptáte se teď, proč právě Fujitsu Siemens? Důvodů může být několik:

V porovnání s konkurencí vycházejí servery Fujitsu Siemens levněji.
Výrobní závod v německém Augsburgu je schopen dodat nejen hotové předkonfigurované systémy, ale vyrobí pro vás 
řešení přesně odpovídající Vašim požadavkům. To znamená, že už nemusíte kupovat server po komponentách, jak jste 
možná zvyklí, ale koupíte si již hotový, sestavený a zahořený systém.
Servery PRIMERGY patří mezi nejspolehlivější na trhu. Jak už bylo zmíněno, vztahuje se na ně doživotní záruka 
(viz program „Za to ručím!“). Více informací o tomto programu najdete na webových stránkách www.zatorucim.cz).
Budete mít jistotu, že dostanete nejen špičkový a spolehlivý server, ale že bude v případě potřeby na tento server poskytnut 
kvalitní odborný servis a školení.
Fujitsu Siemens vám zdarma poskytne mocný konfigurační nástroj SystemArchitect, se kterým si budete moci sami 
sestavit požadované řešení na míru – od nejjednoduššího serveru až po ty největší rackové systémy. Budete mít 100% 
jistotu kompatibility nabízených komponent!
Společnost Fujitsu Siemens Computers nabízí také datová úložišťě s výhodným poměrem cena/výkon. S jedním doda-
vatelem tak dokážete pokrýt veškeré firemní potřeby na výpočetní techniku.

Doporučte Money S3 svému známému a získejte odměnu
Máte ve svém okolí někoho, kdo hledá nový ekonomický systém, či komu již nevyhovuje jeho stávající ekonomický systém? 

Pak mu doporučte Money S3! Váš známý tak získá slevu 10 % z ceny licence u níže uvedených prodejců a vy získáte stejnou částku 
jako odměnu za doporučení.

Vyplňte přiložený voucher a předejte jej svému známému.
Váš známý použije voucher k získání slevy při nákupu Money S3     

     u uvedených prodejců. 
Prodejce následně na voucher doplní prodejní cenu před slevou      
a zašle nám jej. 
CÍGLER SOFTWARE, a.s., vám zašle 10 % z ceny licence jako 
odměnu za doporučení.

Originální voucher s podrobným návodem naleznete ve své zásilce Aktualizace.

Nabídka platí do 31.12. 2005. Sleva je právně nevymahatelná. 

Slevy uplatníte při předložení tohoto inzerátu u autorizovaných parterů Fujitsu Siemens Computers. Seznam autorizovaných 

partnerů a další podrobnosti o této akci najdete na internetové stránce www.fujitsu-siemens.cz/primergysleva.

Sleva -5%na všechny servery Fujitsu Siemens z doporučených koncových cen u autorizovaných partnerů
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