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DDřříívvee,,  nneežž  ssee  zzííttřřeekk  ssttaannee  vvččeerreejjšškkeemm,,  

lliiddéé  ččaassttoo  ppřřeehhllééddnnoouu  ššaannccee,,  kktteerréé  jjiimm  

nnaabbíízzíí  ddnneeššeekk..  

ČČíínnsskkéé  ppřříísslloovvíí  
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Nenechte si z práce dělat holubník! 

Pořiďte si docházkový terminál a software BETA 

k evidenci docházky za akční cenu 18.900,- Kč 

bez DPH pro organizace do 50 zaměstnanců! 

Chci zjistit více informací! 

Akce je časově omezena do 31. 1. 2013 

 

 

 

Pěkný adventní den, milí čtenáři, 

konec roku je tím nejlepším časem pro rekapitulaci toho, co se nám povedlo, nebo 

nepovedlo, ať už doma nebo v práci.  

Co se povedlo u nás ve firmě během roku 2012? 

Je toho opravdu spousta, tak jenom namátkou: převedli a proškolili jsme všechny uživatele na 

program AVENSIO, pořádali jsme semináře spojené se setkáním s Vámi – našimi uživateli – po celé 

republice, spustili jsme nové webové stránky, vystavili několik verzí programu AVENSIO plné 

vylepšení a vychytávek, během roku jsme Vám zaslali tři díly Rádce do kabelky a tři díly nejčastějších 

dotazů, našemu Radkovi se narodil chlapeček Vašík, nákupem školních potřeb jsme udělali radost 

dětem z janovického Klokánku, přispěli jsme na sociální automobil pro děti z Dětského domova ve 

Staňkově, umístili naši reklamu v plzeňském bazénu, navštívili jsme několik uživatelů přímo u nich ve 

firmě, během roku jsme posílali týdenní tipy a měsíčník Alfík … 

Bylo toho opravdu hodně, vše se sem ani nedá napsat.  Také si u Vás ve firmě vytváříte 

takovou rekapitulaci? Pokud ne, doporučuji si jí udělat a ještě jednou se potěšit ze svých úspěchů! 

Na závěr na Vás mám malou prosbu. Tento časopis vychází již rok a chtěli bychom, aby 

vycházel i nadále a Vy jste s ním byli spokojení. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku 

sestávajícího ze 4 otázek. Odpovědi nám pomohou v dalším vylepšování tohoto časopisu. 

Moc děkujeme za Vaši spolupráci a přízeň a těšíme se na Vás v novém roce 2013! 

Za kolektiv zaměstnanců firmy Alfa Software, s.r.o. 

Ing. Jana Harantová 

OOBBSSAAHH  

 Elektronická distribuce mzdových lístků 

 Pro chvíle oddechu – svatá Lucie 

 Zasmějte se – nakupování 

 Soutěž  

Úvodem  

http://www.alfasoftware.cz/produkty/dochazkovy-system-beta/akcni-balicek/
http://www.alfasoftware.cz/
http://www.alfasoftware.cz/navsteva-v-janovickem-klokanku/
http://www.alfasoftware.cz/navsteva-v-janovickem-klokanku/
http://www.alfasoftware.cz/je-socialni-automobil/
http://www.alfasoftware.cz/je-socialni-automobil/
http://www.alfasoftware.cz/reference/
http://www.alfasoftware.cz/reference/
http://www.alfasoftware.cz/podpora/ke-stazeni/
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfikprvnirocnik
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Během Podzimního semináře vystoupilo několik zaměstnanců firmy Alfa Software, aby účastníkům 

semináře představili naše služby pro Vás. Abychom neošidili o informace i ty, kteří se semináře 

nezúčastnili, přinášíme Vám je alespoň prostřednictvím našeho časopisu. 

Služba Elektronická distribuce mzdových lístků 

Jak sám název napovídá, jedná se o zasílání mzdových lístků Vašich zaměstnanců z programu 

AVENSIO, které si zaměstnanci stáhnou pomocí internetového prohlížeče. 

Samé výhody a sociální jistoty 

Modul Vám přinese několik výhod a ušetří čas i peníze 

 Úspora nákladů – ať již na papír, tiskárnu nebo poštovné 

 Usnadní distribuci mzdových lístků – již nemusíte obíhat celou firmu a roznášet kolegům lístky 

 Archivace lístků – lístky jsou archivovány v databázi pro jednotlivá období 

 Zrychlení dostupnosti – lístky jsou dostupné zaměstnancům ihned po vygenerování 

EDML očima mzdové účetní 

 V prvním období po nákupu musí mzdová účetní vygenerovat zaměstnancům přístupová hesla 

o Nemusíte každému zaměstnanci heslo vymýšlet, stisknete pouze tlačítko Vygenerovat 

náhodná hesla a je to 

 Po zadání a kontrole mezd a platů již netisknete mzdové lístky, ale pouze je generujete  

o Přímo v AVENSIU se Vám po zakoupení modulu objeví nový uzel Generování mzdových 

lístků. (Tiskové sestavy – Mzdové lístky), pomocí kterého lístky vytvoříte 

 Nyní je již vše připraveno k tomu, aby si zaměstnanci lístek stáhli 

o Pro Vaši kontrolu a přehled je v AVENSIU sestava, ve které jsou uvedeni všichni 

zaměstnanci a informace o tom, zda si svůj lístek stáhli 

 Jako mzdová účetní máte přehled o přihlašování zaměstnanců k serveru 

o Tento přehled je součástí Žurnálu přístupů programu AVENSIO 

Jak se zaměstnanec dostane ke svým mzdovým lístkům? 

Přístup ke stahování lístků umožňuje služba AVENSIO http Server, kterou si obvykle instalujete na 

server uvnitř Vaší sítě. Pro přístup se používá běžně dostupný internetový prohlížeč, komunikace 

probíhá šifrovaně přes protokol https. 

  

Elektronická distribuce mzdových lístků 

Chci vědět více o této službě! 

http://www.alfasoftware.cz/sluzby/elektronicka-distribuce-mzdovych-listku/
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Určitě všichni znáte pranostiku „Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá“. Víte, kdo byla svatá Lucie, 

proč byla prohlášena za svatou a jak se u nás dříve slavil její svátek?  

Život jako z hororu 

Svatá Lucie se narodila na Sicílii v Syrakusách kolem roku 286. 

Jako dítě složila slib čistoty k Duchu svatému přes nevědomost 

svých rodičů. Její matka ji však zaslíbila pohanskému mladíkovi. Naneštěstí matka vážně onemocněla, 

Lucie ji však před smrtí zachránila tím, že ji vzala ke hrobu sv. Agáty v Katánii, kde se matka zázračně 

uzdravila. Po zázračném uzdravení vděčná matka vyslechla prosby své dcery a domluvený sňatek 

s mladíkem zrušila. Tomu se však toto jednání nelíbilo a pomstil se za něj Lucii tím, že ji udal úřadům 

za křesťanskou víru. 

Lucie se dozvěděla, že tento mladík na ní miloval nejvíce oči, proto si je sama vyloupla a poslala je 

mladíkovi. Do dalšího dne se jí zázrakem vrátil zrak. Správce města, který ji měl za její víru soudit, 

přistoupil k jejímu mučení – lití žhavé pryskyřice na kůži. Ani mučení ji však nedokázalo zlomit v její 

víře. Před tím, než byl její krk probodnutý mečem, předpověděla pád císaře Diokleciána a povolení 

křesťanství. O devět let později se to opravdu stalo. 

Lucie zemřela 13. prosince roku 304 v pouhých 18 letech, v 5. století byla prohlášena za svatou a 

vyhlášena patronkou města Syrakus. 

Zvyky na den svaté Lucie v našich zemích 

Svatá Lucie je patronkou slepých a pomocnicí při očních nemocech, 

ochránkyní švadlen a přadlen. 13. prosince nesměly švadleny a přadleny šít 

ani prát. Byla také symbolem čistoty, proto byl tento den jako stvořený pro 

předvánoční úklid.  

Dříve se na vesnicích za Lucii převlékala vysoká žena, chodila dům od domu a 

kontrolovala, zda se v daném stavení nepřede nebo nešije. Byla oblečená do 

bílého prostěradla a obličej měla zakrytý do bílé masky s velkým nosem 

podobným čapímu zobáku. Často mívala v ruce kartáč na drhnutí podlahy 

nebo štětku na bílení. Zlobivé děti strašila vařečkou nebo je nutila se modlit.  

Pro chvíle oddechu … svatá Lucie 
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Přijde chlápek ke stánku a ptá se: „Do you 

speak English?” 

„Yes, I do,” odpoví prodavačka. 

„Wrigley spearmint...” 

 

Přijde chlápek do obchodu: „Jednu vodku!” 

„Jestli jste si nevšiml - tady je starožitnictví!” 

„Tak mi nalejte jednu starorežnou!” 

 

V zelenině: „Kilo máku.” 

„Zabalit?” 

„Nemusíte, já mám síťovku...” 

 

Finanční krize dolehla už i na mě. Jím 

plesnivé sýry, piju stará vína a jezdím v autě 

bez střechy... 

 

 

„Tohle je náš nejlepší obchodní zástupce,” 

ukazuje novému zaměstnanci šéf stavební 

firmy. „Včera například prodal střešní tašky 

skupince bezdomovců!” 

 

Zákazník si v drogérii kupuje zubní pastu. 

„Malou nebo velkou?” ptá se prodavač. 

„Stačí malá, polovina zubů už mně beztak 

vypadala!” 

 

Povídá prodavač: „Paní, chléb je od dnešního 

dne dražší o pět korun.” 

„Tak mi dejte ten včerejší.” 

 

Ptá se chlápek v papírnictví: „Máte čínská 

pera?” Prodavačka si ho změří a odvětí: 

„Samozřejmě, odkud jinud byste chtěl?”  

„Všímejte si více lidí,” kárá vedoucí prodavačku, „tamten pán, co odešel, prosil tři mýdla a odnesl si 

s sebou čtyři.” 

„To je v pořádku. Vždyť zaplatil za pět.” 

 

V obchodním domě nabízí prodavač přepychové dámské prádlo a stále vykřikuje: „Chcete být 

sexy? Kupte si toto krajkové prádlo ještě dnes, protože od zítřka platí nové ceny!” 

Po dvou hodinách prádlo úplně zmizelo z pultu. Přiběhla ještě jedna opozdilá zájemkyně a 

smutně se ptá, kolik to prádlo bude stát od zítřka. 

„Bude levnější o třicet procent!” říká prodavač. 

 

V obchodě: „Dal bych si jednu žvýkačku.” 

„Jenom jednu?” 

„Ne, tisíc.” 

„Tisíc nemáme.” 

„Tak nedělejte machra!” 

Stěžuje si majitel elektra známému: „Dneska 

ráno jsem měl otvírat krám, ale nemusel jsem 

se obtěžovat.” 

„Jak to?” 

„Někdo už mi ho otevřel v noci!” 

Zasmějte se - nakupování 
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Listopadová soutěž 

Minule jste měli za úkol přeložit větu z esperanta do češtiny.  

„Mia hundo mangis tasko.“  

A. Můj pes snědl úkol. 

B. Mluvím velmi dobře anglicky. 

C. Mám chuť na velký steak s oblohou. 

 

Správná odpověď byla za A. 

Gratulujeme 

V listopadu soutěžilo celkem 36 odvážlivců. Opět byli vylosováni 3 účastníci – Jitka Hůlková, 

Černovice; Ivana Bělonožová, Chlumčany; Alena Bláhová, Chotěšov. Gratulujeme a posíláme 

slíbený vitamínový balíček. 

Prosincová soutěž 

I v soutěži zůstaneme u svatých, tentokráte se zaměříme na atributy, které mají svatí a světice při 

svém zobrazování. 

Spojte svatého s jeho atributem. 

A. Sv. Vavřinec   1. Korunka, model kostela v ruce 

B. Sv. Vojtěch    2. Pět hvězd kolem hlavy 

C. Sv. Ludmila   3. Rošt 

D. Sv. Anežka    4. Oštěp, veslo 

E. Sv. Jan Nepomucký  5. Šátek kolem krku 

Správné odpovědi posílejte do 11. ledna 2013 na adresu harantova@mzdyklatovy.cz. Výherci od 

nás dostanou nejčastěji uváděný dárek z dotazníku.  

Soutěž 

mailto:harantova@mzdyklatovy.cz
http://www.avensio.cz/awa/form/fill?form=alfikprvnirocnik

