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Program MC-EKON - výhody verze 9x
Vážení uživatelé programu EKONw,

děkujeme Vám za dosavadní přízeň, kterou nám prokazujete tím, že ke své práci
používáte program EKONw a mnozí z Vás i další programy naší společnosti. Vývoj dosavadní
verze účetního programu pro MS Windows jsme zahájili již v roce 1996 a od té doby, často i
díky Vašim připomínkám jsme program v mnohém vylepšili. Za deset let vývoje programu
jsme se mnohému naučili a chtěli jsme Vám poskytnout nový, v mnohém lepší produkt. Od
roku 2006 jsme začali pracovat na zcela nové verzi programu a stanovili jsme si tyto základní
cíle:
- umožnit otevírat na obrazovce několik oken najednou
- zvýšit rychlost a spolehlivost programu
- zachovat podobné prostředí, aby stávající uživatelé neměli problémy
s přechodem na novou verzi
Ve druhé polovině roku 2009 byl program již hotov do té míry, že jsme jej začali
používat pro zpracování účetnictví našich klientů a postupně jsme program testovali a
vylepšovali. Po úspěšném složení zkoušek na daňového poradce v roce 2011 jsme se snažili
do programu zapracovat poznatky, které jsem za více než rok intenzivní přípravy načerpal.
V této chvíli Vám předkládáme možnost seznámit se s výsledkem naší dlouhé práce a
nabízíme Vám možnost využít nových vlastností, které nový program poskytuje.
Samozřejmě budeme na vývoji pracovat i dále a stále shromažďujeme připomínky
uživatelů, které jsme požádali o otestování nové verze programu.
Velice si vážíme dosavadní spolupráce s Vámi a budeme v ní rádi pokračovat.
Ing. Miroslav Dmok, programátor a daňový poradce ev.č. 04498.

Možnost otevření více oken najednou
Program MC-EKON umožňuje otevřít najednou na obrazovce více oken. Již nebudete muset
opustit zadávání rozpracovaného dokladu v pokladně, když se budete potřebovat podívat do
seznamu neuhrazených faktur, případně do pohybů na účtech:

Vylepšené filtry v tabulkách
Již v původní verzi programu bylo možné např. faktury filtrovat podle zadané podmínky.
V této verzi je možné filtry v jednotlivých tabulkách ukládat pro pozdější využití.

Automatické ověření nové verze
Na programu se stále pracuje. V parlamentu vznikají stále nové zákony, uživatelé přicházejí
s novými postřehy, často program vylepšujeme na základě vlastních poznatků a občas
děláme chyby. Po provedení úprav a oprav již delší dobu nahráváme nové verze ke stažení na
internet a většina uživatelů využívá tuto cestu k aktualizaci programu. Nyní podle nastavení
Vás program sám upozorní denně, týdně nebo měsíčně, že je k dispozici nová verze.
Odesílání chybových hlášení e-mailem
Občas děláme chyby. V té chvíli se Vám na obrazovce objeví známá „fialová tabulka“.
Abychom mohli chybu odstranit, potřebujeme o ní vědět a znát její příčinu. Pokud jste se
nám ozvali a chybu jste nám oznámili, velice nám to pomohlo. Nyní nám můžete informaci o
chybě odeslat e-mailem s potřebnými informacemi jediným kliknutím.
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Vylepšené zálohování dat
Mnozí z Vás se již v minulosti přesvědčili, jak je důležité zálohování a bohužel některým z Vás
se stalo, že zálohu neměli nebo byla z nějakého důvodu špatná. Zálohování jsme značně
vylepšili a to tak, že se záloha vytváří mnohem snadněji, rychleji a může Vám zůstávat celá
historie záloh. Mnohem snadnější je i obnova ze zálohy a dostanete na výběr, ze které zálohy
si přejete data obnovit. Uživatelé multiverzí ocení i to, že každá z firem má jinak
pojmenované zálohy a nemůže se Vám stát, že si do jedné firmy obnovíte zálohu z jiné firmy.

Kontrola zaúčtování přímo z „Vysvědčení.
Mnozí uživatelé již dlouhou dobu využívají kontrolní sestavu „Vysvědčení“. Na tuto základní
kontrolu navázaly kontroly rozdílů na účtech faktur, bankovních účtů a pokladen v nabídce
„Deník“. Občas mě někdo překvapil, že o této kontrole nevěděl, nebo na ni zapomněl. Nyní
máte všechny kontroly mnohem snadnější a na jednom místě.

Při zaúčtování se zobrazuje název účtu
Při účtování pohybů jsme přidali zobrazení názvu analytického účtu. Velmi to pomůže při
snižování počtu chyb v účtování tím, že si omylem zvolíte jiný analytický účet. S velkou
pravděpodobností si chyby všimnete. Dále jsme přidali zobrazení názvů účtů do tisku
pokladních dokladů, „košilek“ k fakturám a do opisu ostatních dokladů. Velmi to pomáhá při
kontrole těchto dokladů.
Koncentrace podobných sestav na jedno místo
Snažili jsme se podobné sestavy umístit vždy do jednoho okna s jedním výběrem dat. Takto
byly např. sloučeny na jedno místo všechny výkazy, tisky přehledů hospodaření, neuhrazené
faktury apod.
Výkazy v tisících - automatický přepočet součtů
Při vypracování účetní závěrky je potřeba vytisknout účetní výkazy v tisících zaokrouhleně. To
už program delší dobu umí. Problém však nastával ve chvíli, kdy se díky zaokrouhlení
„rozjely“ součty aktiv a pasiv na rozvaze nebo zisk z rozvahy proti výsledovce. Bylo potřeba
částky někde ručně upravit a dopočítat všechny součty. To již teď nebudete muset. Volba, na
kterém řádku číslo upravit, zůstává na Vás, ale všechny součty se automaticky přepočítají
samy.
Ve výkazech - podklad pro DP
U výsledkových analytických účtů je možné nastavit, zda se má účet promítnout v některém
řádku daňového přiznání DP PO. Pak lze vytisknout velmi užitečný podklad pro zpracování
tohoto přiznání.
Nastavené výkazy pro neziskové organizace
Pokud pracujete pro účetní jednotku, která sestavuje účetní závěrku podle vyhlášky
504/2002 Sb., je možné to v programu nastavit a výkazy se pak tisknou podle této vyhlášky.
Je také možné vybrat střediska, na která je účtováno v rámci hlavní činnosti a na která
odpovídají vedlejší (hospodářské) činnosti.
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Nová sestava - kontrola zaúčtování
Pokud jste nuceni kontrolovat účetnictví po jiných účetních, případně si chcete na konci roku
zkontrolovat zaúčtování „větších částek“, je zde nová sestava. Zadáte si částku, od které Vás
pohyby zajímají, a vytiskne se sestava všech dokladů, na kterých je zaúčtovaná stejná nebo
vyšší částka. Na sestavě jsou zobrazeny podobné údaje, jako jsou na „košilkách“ k fakturám.
Najdete zde tedy zaúčtování celého účetního případu.

Zápočty v cizích měnách
Je možné tisknout a účtovat zápočty nejen v Kč, ale nyní i v cizích měnách.

Penalizační faktury
Je přepracované zadávání penalizačních faktur. Využití faktur je nyní mnohem větší než
v minulosti. Jsou použitelné pro fakturaci různých sankcí - úroky z prodlení, penále, smluvní
pokuta, atd.
Faktury v cizích jazycích
Dříve bylo možné v cizích jazycích (mimo AJ a NJ) fakturovat pouze zboží a služby „na vývoz“
- tedy bez DPH. Nyní je možné nastavit si vlastní tiskopis v cizím jazyku i pro faktury na
dodávky, které podléhají DPH.
Přepracované grafy
Zcela nové je zpracování grafického zobrazení účetních dat. Vše je mnohem jednodušší. Je
možné snadněji využít grafů pro tisk sestav pro 2, 3 a 4 grafy na stránce. Nově lze zobrazený
graf načíst do schránky a např. přes Ctrl+V jej uložit do vlastního dokumentu v MS Wordu
jako obrázek. To Vám umožní snadněji zpracovávat výsledky hospodaření.

Vylepšená práva přístupu
Je možné nastavit více práv přístupu a tím Vaše data zabezpečit a jednotlivým uživatelům
umožnit vstup pouze tam, kde je to potřebné.

Zde jsou uvedeny pouze základní a nejviditelnější vylepšení programu MC-EKON.
S dalšími se budete potkávat při každodenní práci a doufám, že Vám pomohou.

Ing. Miroslav Dmok, programátor
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