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Není ani tak důležité pracovat, jako informovat druhé, že pracujeme. 

Bernard Tristan 
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Zdravíme nové uživatele programu AVENSIO a děkujeme za důvěru organizacím: 

 Ekonomia JH, ZŠ a MŠ Řečice, ZŠ a MŠ Počepice, ATC Management. 

Chci dostávat Alfíka 

do své e-mailové schránky 

 

 

 

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

přišlo léto a s ním čas odpočinku a dovolených. Pokud nevíte, kam vyrazit, na stránce 8 

najdete pět zajímavých míst v Čechách i na Moravě. A kam se chystají zaměstnanci firmy 

Alfa Software? Tak třeba do západočeských lázní, na Šumavu, k Máchovu jezeru, na chalupu 

nebo na vodu. A kam se chystáte Vy? Dejte nám své tipy na dovolenou třeba na náš 

FaceBook profil. 

Pro ty, kteří pravidelně navštěvují naší FaceBookovou stránku, není žádným překvapením, že 

se naše reklamní plachta přestěhovala z plzeňského bazénu na Slovanech až 

do Olomouce. Najdete ji v plaveckém bazénu Olterm na adrese Legionářská 11. Až se budete 

chtít v parných dnech zchladit, můžete omrknout naši reklamu naživo.  

Pro mimoolomoucké jsme vyvěsili fotky z bazénu na 

FaceBook. 

Začátkem července jsme všem uživatelům rozeslali e-mail 

s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týkal spokojenosti s komunikací mezi Vámi, námi a 

našimi obchodními zástupci. Pokud jste tak ještě neučinili, prosím vyplňte dotazník na této 

adrese. Děkujeme všem za spolupráci! 

Na závěr dovolte celému týmu zaměstnanců společnosti Alfa Software, s.r.o., aby Vám popřál 

hezké léto a pohodovou dovolenou! 

 

 

 

 Služba pro Vás – Docházka: nikdy není pozdě 

 Info pro naše uživatele 

 Jak to vidím já – Proč děláme semináře – Vaše názory 

 Nezapomínáte navštěvovat naše weby? 

 Prázdninové toulky 

 Vtipy z prostředí IT 

 Soutěž – 3 záludné otázky  

ÚVODNÍČEK 

VYBÍRÁME Z OBSAHU 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfik
https://www.facebook.com/alfasoftware
https://www.facebook.com/alfasoftware/photos_stream
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=komunikace
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=komunikace
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CELÝ ROZHOVOR S PANEM KOHOUTEM SI PŘEČTĚTE NA TÉTO STRÁNCE. 

 

 

 

 

Uvažujete o pořízení docházkového systému do Vaší firmy, ale nejste si jistí, jak jej 

zaměstnanci přijmou a jestli systém bude fungovat bez problémů? 

Na začátku tohoto roku jsme zavedli docházkový systém zahrnující program ke zpracování 

docházky BETA a 3 biometrické čtečky do firmy Dopla Pap a.s. ze Sušice, která zaměstnává 

kolem 160 pracovníků. Měsíčně zaznamenají v programu cca 6000 průchodů. Před časem 

jsme oslovili správce IT pana Kohouta z výše uvedené firmy a vyptali jsme se na jeho obavy 

při zavádění systému a na úspěšnost biometrického snímání průchodů. Část rozhovoru si 

přečtěte níže: 

 Jaká je úspěšnost biometrického snímání průchodů oproti čipovým kartám?  

Identifikace otiskem nefunguje z pochopitelných důvodů (fyziologické předpoklady; odlišné 

přiložení prstů při registraci a při průchodech – pozice, přítlak, znečištění snímače/prstů) tak 

spolehlivě jako identifikace čipem. Někteří zaměstnanci musí identifikaci opakovat, což může 

zpomalovat průchody ve frekventovaných časech. O těchto rizicích jsme však byli dodavatelem 

dopředu informováni. Na druhou stranu v novém systému nedochází k neúspěšným registracím 

průchodů z důvodu zapomenutí, ztráty nebo znehodnocení čipu. V současné době evidujeme 

přibližně 15 neúspěšných průchodů za měsíc. To je v porovnání s cca 6tis. měsíčními průchody 

zanedbatelné procento. Evidence neúspěšných průchodů je na přibližně stejné úrovni, jako byla 

v případě čipů. 

 Jaké vlastnosti nejvíce oceňujete na docházkovém programu BETA? 

Z pohledu informatika si na docházkovém systému Beta vážím jeho bezúdržbovosti. Případně 

možnosti jeho operativního nastavení podle našich aktuálních potřeb. 

 

Proč byste měli mít docházkový systém ve své firmě? 

 Víte o každém pohybu svých zaměstnanců 

 Víte, zda zaměstnanci dodržují bezpečnostní přestávky 

 Snadno naplánujete nepravidelné směny ve zdravotnictví 

 Efektivně a bez chyb vyhotovíte docházkové výkazy 

 Eliminujete chyby vzniklé při vypisování výkazů ručně 

 Máte možnost hlídat přesčasové hodiny 

 Data z docházky snadno importujete do mzdového systému  

Služba pro Vás 

Docházka – nikdy není pozdě 

http://www.alfasoftware.cz/biometricke-ctecky-dopla-pap/
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Možná jste si všimli, že Vás v posledních číslech Alfíka upozorňujeme na nové články v našem 

blogu. Málokdy sám název článku napoví, o co v něm půjde. Dnes Vám tedy přinášíme i malý 

popis jednotlivých blogů. Neváhejte a klikněte na odkaz, ať jste zase o trochu chytřejší.  

Co jsme pro Vás zveřejnili?  

 Rodičovská dovolená vs. rodičovský příspěvek – na první pohled vypadají tyto termíny 

podobně, druhý pohled Vás přesvědčí o opaku 

 Co se u nás stalo? – ohlédnutí za prvním půlrokem roku 2013, článek je zařazen 

do rubriky Ze života firmy 

 Výchova dítěte, péče o dítě a důchodový věk – ukažme si rozdíl mezi pojmy „péče o dítě“ 

a „výchova dítěte“ v oblasti důchodového pojištění 

 Splatnost a výplata mzdy – jaké úkony jsou spjaty s výplatou mzdy z pohledu 

zaměstnavatele? 

Nejčtenější články 

 Důvody výpovědi, výpověď v pracovní neschopnosti, výpověď ve zkušební době – 

přečtěte si, kdy Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď; tento článek také patří 

k nejkomentovanějším na našem webu 

 Pracující důchodci v roce 2013 – toto téma bylo hodně aktuální na začátku roku 2013, ale 

proč si informace o pracujících důchodcích nepřipomenout?  

 Základní povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění – co všechno musí 

zaměstnavatel zařídit v oblasti nemocenského pojištění?   

Upozornění pro uživatele, kteří od nás odebírají předtištěné 

formuláře pro tisk diskrétních mzdových lístků 

Od července 2013 jsou v prodeji nové předtisky mzdových lístků, do kterých jsou přidány dvě 

nové kolonky – solidární daň a důchodové spoření. Cena mzdových lístků zůstává stejná – 

tj.  1.685,- Kč bez DPH/ 1000 výplatních obálek (tj. 2.039,- Kč vč. DPH). 

Žádáme uživatele, aby věnovali pozornost těmto předtištěným formulářům. Pokud jste již 

obdrželi nové formuláře, použijte pro tisk mzdových lístků v programu AVENSIO tiskovou 

sestavu s názvem 031004 – Dva na stránku – formulář (znak tisk) 2013 nebo 030204 – 

Dva na stránku – formulář 2013.  

Tyto sestavy jsou součástí verze 2.7.1.24, kterou si můžete stáhnout z uživatelské konzole. 

Verze byla vestavená dne 11. 7. 2013.  

 

Info pro naše uživatele 

http://www.alfasoftware.cz/rodicovska-dovolena-rodicovsky-prispevek/
http://www.alfasoftware.cz/se-nas-stalo/
http://www.alfasoftware.cz/vychova-ditete-pece-dite-duchodovy-vek/
http://www.alfasoftware.cz/splatnost-vyplata-mzdy/
http://www.alfasoftware.cz/duvody-vypovedi-vypoved-pracovni-neschopnosti-vypoved-ve-zkusebni-dobe/
http://www.alfasoftware.cz/pracujici-duchodci-roce-2013/
http://www.alfasoftware.cz/zakladni-povinnosti-zamestnavatele-nemocenskem-pojisteni/
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Děkujeme všem, kteří se nebáli podělit se o své názory. Jak jsme slibovali v červnovém 

Alfíkovi, uveřejňujeme ty nejzajímavější odpovědi. Nečetli jste článek? Připomeňte si jej 

tady. (na stránce 6) 

Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, plně se ztotožňuji s názorem paní Jany Harantové 

ohledně pořádání seminářů a jejich významu. Do Klatov je pro nás cesta dlouhá, ale velmi rády 

se zúčastníme s kolegyněmi seminářů v Brně. Opravdu tam jedeme získat co nejvíce informací 

a novinek, nikdy by nás nenapadlo řešit jídlo nebo dárky. Máme tam velmi příjemnou 

posluchárnu, výborného lektora i dobré občerstvení, ba naopak je pro nás lepší, že se nemusíme 

nikam stěhovat za obědem. Ten máme denně v závodní jídelně nebo doma, ale taková dobrá 

bagetka je pro nás mnohem vzácnější. Je mi líto těch účastníků, kteří mají takové starosti.   

Eva Rašková  

 

Přeji dobrý den, dovolte zareagovat na článek ohledně seminářů. Chci říci ne jako 

lichotku, ale jako fakt, že na vaše semináře velice ráda jezdím, i když ne do Klatov, jsou od nás 

daleko. Těším se na ně, protože málokdy chybujete nebo nevíte. A pokud už se stane, dokážete 

obratem informaci ověřit a situaci vyřešit. Bezpečně se s vámi zorientuji v nejasnostech. Dáváte 

přesné informace i o věcech připravovaných. Ostatní je druhořadé. Jde o odbornost a tu u vás 

nacházím. Připadá mi, že při vaší péči nám hrozí jakési zlenivění. Musíme přece i my něčím 

přispět. A postarat se o břicho každý z nás umí velice dobře. Přeji vám hodně sil a za vaši práci 

děkuji. 

Miloslava Pejchalová 

 

Sama se zúčastňuji pravidelně semináře, který pořádáte v listopadu. Jarní seminář jsem 

zatím neabsolvovala, asi by mi u paní ředitelky neprošel. A tak jsem ráda, že mohu na ten 

podzimní. Je mi jasné, že uspořádat seminář pro 300 lidí není vůbec jednoduché. To víte Vy 

sami. Perfektní je opravdu nové uspořádání stolů, možnost rezervovat si místa i ubytování. 

Výdej obědů určitě není jednoduchý, vždyť obsloužit 300 lidí, to už dá nějakou práci. Pokud 

budou i nadále teplé obědy, tak se musí počítat s určitým zpožděním. Všichni prostě najednou 

jíst nemohou. Ale prodloužila bych přestávku v době oběda. Stejně se nezavděčíte všem, vždy se 

najdou nespokojenci. 

Nikdy bych nekomentovala hodnotu dárku, pro dárek si k Vám opravdu nejedu. Že není 

raut, mi nevadilo a nevadí a jídlo je také bez komentáře. Ale lidé jsou různí …. Po odborné 

stránce nemají semináře chybu, někdo umí podat informace lépe, jiný hůře, ale všichni jsou 

úžasní. Určitě není jednoduché zajistit přítomnost lektorů ve třech dnech. Já jsem strašně ráda, 

že jste a máte můj velký dík. Přeju a vždy Vám budu přát vše dobré ve Vaší další práci pro nás a 

samé spokojené lidičky okolo Vás. 

Vladimíra Vitoušová  

Jak to vidím já – Proč děláme semináře 

Vaše názory 

http://www.alfasoftware.cz/wp-content/uploads/2012/10/Cerven-2013.pdf
http://www.alfasoftware.cz/wp-content/uploads/2012/10/Cerven-2013.pdf
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Chci dostávat upozornění na nové články! 

 

 

 

 

Musíme se přiznat, že poslední dobou Vás málo informujeme o tom, co se děje na našich 

webech www.alfasoftware.cz a www.mzdovysystem.cz. Tímto článkem bychom naše resty 

chtěli napravit.  

 

www.mzdovysystem.cz 

Internetová stránka www.mzdovysystem.cz je zaměřena pouze na náš mzdový a personální 

program AVENSIO. Primárně je určena zákazníkům, kteří mají zájem o nový mzdový program. 

Pro snadnější orientaci potenciálního zákazníka jsme vytvořili přehled věcí, na které by se měl 

zaměřit při výběru nového programu. Při vytváření brožurky jsme vycházeli z Vašich odpovědí 

v dotazníku „Co Vám chybí“ rozeslaném v dubnu roku 2012. Děkujeme za Vaši pomoc! 

 

www.alfasoftware.cz 

Tuto stránku navštěvujete určitě běžně, podle analýzy webu 

nejvíce čtete články na blogu, především ty zaměřené na důvody výpovědi. Snažíme se 

každý týden vložit nový článek, občas Vás 

na něj upozorníme e-mailem a poslední 

dobou nacházíte přehled článků 

uveřejněných za předchozí měsíc v Alfíkovi. 

Pod články je prostor pro Vaše komentáře nebo dotazy, článek můžete sdílet na FaceBooku, 

pod článkem můžete kliknout na „To se mi líbí“ (pokud se Vám článek líbí ) nebo jej můžete 

doporučit na Google+.  

 

Součástí webu je i diskuzní fórum, které bohužel není v poslední době moc využíváno. Stále 

marně přemýšlíme, čím to může být. Nedostali jste někdy na fóru odpověď, nebo jste 

s odpovědí nebyli spokojení? Nebo nemáte dotaz, který by zajímal více návštěvníků? Napište 

nám o tom na info@mzdyklatovy.cz! 

 

Hellobar lišta 

Možná jste si všimli, že se občas na horním kraji našeho webu objeví červený pruh 

s důležitým upozorněním pro Vás. Této lišty se nelekejte a rozklikněte odkaz v ní uvedený. 

Na začátku července jsme Vás takto upozorňovali na nefunkčnost Daňového portálu. 

Vzpomínáte?  

Nezapomínáte navštěvovat naše weby? 

http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=e-mail
http://mzdovysystem.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
http://www.mzdovysystem.cz/
http://www.mzdovysystem.cz/
http://www.alfasoftware.cz/
mailto:info@mzdyklatovy.cz
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Mnoho lidí chce být 

nesmrtelnými, přitom 

nikdo neví, co má dělat, 

když v neděli odpoledne 

prší.  

Víte, že … 

v parku Boheminium uvidíte 

miniatury Starého bělidla, 

Minaretu v Lednici nebo 

nejstaršího kamenného mostu 

v Písku? 

 

 

 

Jistě v tuto chvíli přemýšlíte, kam se o prázdninách a dovolené vydat. Připravili jsme krátký 

seznam zajímavých míst, ze kterých si určitě vyberete. 

Buškův hamr u Trhových Svinů (jižní Čechy) 

Hamr byl založen roku 1780 a je jedním ze tří zachovalých funkčních hamrů na území České 

republiky. Součástí expozice výrobní části hamru je i kolekce nářadí hamerníka, v hamru 

uvidíte dubový buchar o váze 300 kilogramů, který je největší v republice. 

www.buskuv-hamr.cz 

 

Obří akvárium Hradec Králové 

Akvárium bylo otevřeno v roce 1998 jako první veřejné akvárium 

ve střední a východní Evropě. V tomto obřím akváriu máte možnost 

setkat se s flórou a faunou Jižní a Střední Ameriky, žije zde přes 40 

druhů ryb v počtu okolo 500 kusů. Během prohlídky projdete deštným pralesem i pod 

hladinou tůně, kde uvidíte přirozené chování vzácných ryb. 

 www.obriakvarium.cz 

Miniatury z celého světa, Mariánské Lázně 

V parku Boheminium v Mariánských Lázních můžete projít 

naučně poznávacím okruhem s maketami významných staveb 

České republiky. Vystavené modely jsou vyhotoveny v měřítku 

1:25 – model je 25x menší než originální předloha. 

www.boheminium.cz 

 

Výstava kostýmů z filmu Noc na Karlštejně 

Viděli jste filmový muzikál Noc na Karlštejně a chtěli byste si zblízka prohlédnout jak místo 

dění, tak i kostýmy herců? O prázdninách máte jedinečnou příležitost obojí vidět. Výstava 

kostýmů se koná v rámci oslav 40. výročí natočení tohoto filmu. 

www.hradkarlstejn.cz 

 

Biskupská mincovna v Kroměříži 

V roce 1998 bylo v Kroměříži otevřeno muzeum, kde můžete zhlédnout expozici o historii 

mincování i numismatické unikáty zámecké sbírky, která patří k nejvýznamnějším kolekcím 

církevních ražeb na světě. Muzeum má připomenout slávu biskupské mincovny založené 

v roce 1665.  

www.zamek-kromeriz.cz  

Prázdninové toulky 

http://www.buskuv-hamr.cz/
http://www.obriakvarium.cz/
http://www.boheminium.cz/
http://www.hradkarlstejn.cz/kulturni-akce-2013/vystava-kostymu-z-muzikalu-noc-na-karlstejne-122_138cs.html
http://www.zamek-kromeriz.cz/sbirky-expozice/biskupska-mincovna/
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Proč klávesnice při stisku více kláves 

píská? Aby probudila programátora, který 

usne a klesne mu obličej na klávesnici. 

Nesmrtelná poslední slova 

Jenom to rychle dopíšu, než to uložím. 

Vymaž klidně celý adresář, mám to ještě 

jednou. 

Na té disketě není nic důležitého. 

 

 

 

Poslední přání programátora u kůlu smrti: 

„Ještě bych si potřeboval vyřídit e-maily…“ 

Soutěžní akce spamera: „Pošlete 10 adres 

svých přátel a já Vás vyškrtnu ze své 

databáze!” 

Bill Gates se vydal se skupinou programátorů 

na služební cestu. Když nastoupili do letadla, 

příjemný hlas letušky v palubním rozhlase 

oznámil: „Nacházíte se v nejmodernějším 

letadle naší společnosti. Všechny letové 

systémy jsou ovládané nejnovějším operačním 

systémem Windows XP.” Nato se 

programátoři začali po jednom vytrácet, až 

zůstal Gates úplně sám. Přistoupila k němu 

letuška: „Vy se nebojíte?” „Ne,” pronesl 

statečný šéf Microsoftu. „To letadlo stejně 

nevzlétne!” 

Co má programátor od Microsoftu 

po pořádné chlastačce? Wokno. 

Většina počítačů pracuje s jedničkami a 

nulami, Windows nutí hardware pracovat 

s jedničkami, nulami a chybami. 

Dva programátoři jedou na výlet a jeden 

nemůže zavřít kufr, protože s sebou tahá 

stovky zbytečností. Kamarád mu radí: „Tak to 

zazipuj!” 

Instalační program nalezl číslo Vaší kreditní 

karty a Vašeho bankovního konta a 

objednává další programy, o kterých si 

Microsoft myslí, že byste je mohl potřebovat. 

Prosím vyčkejte… 

Počítač vám ušetří spoustu práce, kterou byste 

bez něj vůbec neměli. 

 

Volá žena na technickou podporu výrobci 

počítače: „V podstatě jsem s vaším novým PC 

spokojena, jenom ta vysouvací polička 

s kruhovým výřezem je moc tenká. Neudrží 

správně hrnek s kafem!” 

„Hele, jak máš rychlý internet?” „Zítra by ti 

měl přijít ten mail, co jsem ti včera poslal.” 

Podívá se Bill Gates ráno do zrcadla a praví: 

„Zrcadlo, zrcadlo, pověz mi, kdo je na světě 

nejbohatší?” A odpověď? „V aplikaci Zrcadlo 

došlo k potížím. Ohlaste tento problém 

společnosti Microsoft!” 

Víte, jak si tři programátoři vydělávají 

na živobytí? Jeden vytvoří virus, druhý 

antivirový program a třetí prostředí, 

ve kterém to všechno funguje. 

Rada zkušeného úředníka: „Pokud se vám 

pokazila tiskárna, tak zkuste přiložit monitor 

na kopírku.” 

  

Vtipy – z prostředí IT 

Co na srdci, to na Facebooku. 

 

https://www.facebook.com/alfasoftware
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Vyhodnocení červnové soutěže 

V červnu jste měli za úkol vyluštit doplňovačku. Štěstí při losování se usmálo na tyto soutěžící: 

Květa Valchová, Čáslav; Věra Moslerová, Hrabyně; Alžběta Danielová, Mitrov. Gratulujeme! 

Výherkyně od nás obdrží krabici formulářů diskrétních mzdových lístků (formuláře jsou 

určeny pro tisk na jehličkové tiskárně).  

 

Nová soutěž – 3 záludné otázky 

1. Ve kterém roce byl natočen český filmový muzikál Noc na Karlštejně? 

2. Paní Peterková ze Státního úřadu inspekce práce nám na web poskytla krásnou 

referenci na službu Elektronická distribuce mzdových lístků. Pro kolik zaměstnanců 

zpracovávají mzdy? (Klikněte pro malou nápovědu). 

3. Jak se prokazuje doba péče o dítě při podávání žádosti o důchod? (Opět malá 

nápověda) 

Správné odpovědi zasílejte na adresu harantova@mzdyklatovy.cz do 9. srpna 2013. 

v jakém měsíci jsme 

vystavovali verzi 2.7.1  K V Ě T E N   

jakou službu jsme Vám dnes 

představili  Š K O L E N Í     

jeden z našich dealerů sídlící 

v Praze a Č. Budějovicích   E C O M M A     

v jakém městě máme novou 

pobočku     K R O M Ě Ř Í Ž 
který den v týdnu míváme 

pravidelné porady    P Á T E K     

současný prezident ČR 

 
Z E M A N        

název našeho 

docházkového systému    B E T A      

hlavní město Ukrajiny 

     K Y J E V    

Soutěž 

SRPNOVÝ ALFÍK VYCHÁZÍ 15. 8. 2013 

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/elektronicka-distribuce-mzdovych-listku/
http://www.alfasoftware.cz/vychova-ditete-pece-dite-duchodovy-vek/
http://www.alfasoftware.cz/vychova-ditete-pece-dite-duchodovy-vek/
mailto:harantova@mzdyklatovy.cz

