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Základní verzi SQL Ekonom 2023 uvolníme do distribuce po 12. 12. 2022. Verzi pro vodárny 
uvolníme po 14. 12. 2022 a pro teplárny po 27. 12. 2022.

Verzi si můžete stáhnout z našeho zákaznického portálu umístěného na našich webových 
stránkách v případě, že nemáte od naší společnosti provedeny specifi cké úpravy software.

Rovněž si můžete objednat instalaci aktualizace od pracovníků naší společnosti 
na tel. 736 753 735 nebo e-mailu: marketing@softbit.cz.

Novinky v IS SQL Ekonom v nové verzi 2023

Jako každý rok pro Vás i letos připravujeme řadu 

nových funkcí a možností na rok 2023. Novinky jsme 

pro lepší přehlednost rozdělili podle jednotlivých 

modulů. Některé nové či upravené funkce však mají 

vliv na celý informační systém. Hlavní novinky Vám 

přinášíme v následujících řádcích:

SQL ekonom 2023

i Uvolnění nové verze 12. 12. 2022 

SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Obecné vlastnosti
 Rychlejší odeslání PDF souborů mailem

Účetnictví
 Doplněn žurnál změn do tabulky Nastavení účetních období

 Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti dokladu při uzavření formuláře

 Výkaznictví PAP – doplněné nové výkazové kontroly

 Plán a rozpočet – změny v plánu za období doplněné o číslo dokladu

 Plán a rozpočet – nové výstupní přehledy plnění plánu dle měsíců

 Účetní doklady – možnost tvorby opravného účetního dokladu s vazbou na původní doklad

 Sumář salda účtů dle odběratelů

 Blokace vložení nesprávného účetního období do účetních dokladů
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Došlé faktury
 Doplnění blokace úhrady faktury v cizí měně

 Saldo faktur – doplnění pole objednávka 

 Blokace úhrady neschválených faktur

Vydané faktury
 Možnost oddělit číslo faktury od variabilního symbolu

 Splátkový kalendář na jednotlivé faktury

 Hromadný export do ISDOC

 Export do ISDOCX obsahující i PDF dokument

 Žebříček odběratelů za více let

 Nastavitelné typy účtování a řady faktur pro export do Money S3

 Zvětšení položky pro text přílohy

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

 Doplnění splátkového kalendáře pro neuhrazenou fakturu zákazníkem

 Nový export faktur do externích programů

 Hromadná kopie více faktur najednou

 Kontroly měny faktury a nastaveného bankovního účtu

 Vystavení dokladu z přijaté platby v cizí měně

 Hromadné odeslání faktur emailem s členěním na menší dávky při odeslání

 Vystavení hromadné faktury z dodacího listu

Pokladna
 Inventarizace pokladny s kontrolou mincovky na fyzické vložení jednotlivých platidel

Banka
 Kopie bankovní výpis

 Uložení typu účtování platby do přednastavených účtování

 Kopie příkazu k úhradě

 Import kartových výpisů

 Přednastavené účtování umožňuje zadání obchodního případu
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Sklad
 Změny v ovládání práce se skladovými podkartami

 Pohyby na podkartě

 Vytvoření došlé faktury z příjemky

 Zásobník ceníkových položek – datum poslední aktualizace ceníku

 Implicitní symboly dokladů pro jednotlivé uživatele

 Implicitní počet MJ pro symboly

 Implicitní sazebník intrastatu dle druhů

Prodej
 Uzavírání dokladů i jiným uživatelem než, který tiskne – po tisku musí doklad otevřít nadřízený

 Implicitní symbol dokladu pro jednotlivé uživatele

 Implicitní počet MJ pro symboly

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Odbyt
 Do nabídek doplnění údaje datum platnosti

 Žurnál změn v položkách nabídek

 Změna práce s podkartami v rezervacích

 Mazání uložených PDF v případě změny dokladu

Majetek
 Rozšíření čárového kódu na 20 znaků

 Rozšíření zakázky na 13 znaků

 U všech tiskových sestav rozšířen tiskový výstup inventárního čísla

 Nový údaj Doba použitelnosti v měsících, automatický přepočet na dobu použitelnosti v rocích

 Při rozdělení karty se nabízí aktuální datum

 Inventurní komise přidány do sestav 31 v DM a DDM

 U všech sestav čárových kódů na A4 přidána možnost vynechání štítků na začátku

 Z číselníků druhů majetku a druhů pohybu v majetku je možné zobrazit žurnál změn

 Sestava 48 v DM – plán odpisů pro příspěvkové organizace s možností exportu do Excelu
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SQL Ekonom 2023 - seznam novinek

Adresář
 Nový údaj Datum ukončení spolupráce s obchodním partnerem

 Nové funkce ve formuláři Porady

Vodné a stočné
 Automatické číslování smluv podle druhů dokumentů

 Úprava výpočtu paušální částky a dle vodoměru i přes přelom vyúčtovacího období

 Přepínání pevné složky a paušálu vodné a stočné přímo v odečtu vodoměru 

 Sumář odečtů vodoměrů  dle cyklů a sektorů včetně pevné složky vodné a stočné

 Podklad pro odečty vodoměrů včetně kontaktních údajů

 Změny ve výpočtu srážkové vody dle nového předpisu

 Přepočet salda platebního kalendáře při ukončení pořízení bankovního výpisu

 Doplnění měsíce poslední a příští revize do evidence vodoměrů 

 Zpětné doplnění čísla vodoměru do odběrného místa při změně v číselníku vodoměrů

 Zjednodušení ukládání dokumentů k odběrnému místu – možnost ukládání i do samostatné 
databáze dokumentů

 Tvorba faktura na jednoho odběratele bez ohledu na počet odběrných míst

 Odečty vodoměrů – doplněn email a telefon plátce 

 Období příští revize vodoměru zobrazeno v odběrných místech

 Při změně odběratele na odběrném místě program automaticky uložení stavu do historie smluv

 Přepínání do číselníku odběratele přes tlačítko Akce z odběrného místa

Teplo
 Odběrná místa – doplnění i výrobního čísla měřidla teplé vody

 Měřidla tepla – doplněn měsíc poslední a příští revize

 Zrychlené pořizení nového měřidla z odběrných míst

 Zrychlená demontáž měřidla bez náhrady z odběrných míst

 Přepínání do číselníku odběratele přes tlačítko Akce z odběrného místa

 Při změně odběratele na odběrném místě program automaticky uložení stavu do historie smluv

 Odečty vodoměrů – doplněn email a telefon plátce
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SQL Ekonom a přechod pod SQL Firebird 4.0

SQL ekonom 2023

Výhody verze Firebird 4.0

 nová architektura, umožňující lepší využití 
paměti a více jader procesoru na serverech 
– zrychlení práce s daty cca o 15-20 %

 v našem IS nové možnosti výstupů a 
použití dalších funkcí

 větší zabezpečení databáze proti 
neoprávněnému otevření a sdílení dat

V roce 2022 jsme vyvinuli novou verzi ekonomického 
systému SQL Ekonom, která je kompatibilní s verzí 
SQL serveru Firebird 4.0. Tato verze přináší pro své 
uživatele řadu výhod.

U velké části našich zákazníků jsme již přechod 
na tuto verzi již provedli a naším cílem je provést 
přechod pod SQL Firebird 4.0 u našich zbývajících 
zákazníků

Zákazníky s verzí Firebirdu 2.5 jsme postupně 
kontaktovali v průběhu roku 2022 a domlouvali 
jsme termín převodu na novou verzi 4.0.

Doporučujeme nasazení této verze i s ohledem 
na ochranu osobních údajů, neboť Firebird 4.0 
má výrazně lepší zajištění přístupu k datům 
neoprávněnou osobou. i Ukončení verze 2.5:

konec roku 2022

Jak zjistit, jakou verzi Firebirdu používáte?

Obr. 1: SQL ekonom - Nápověda - O programu

Obr. 2: Zjištění verze Firebirdu



Ceník služeb společnosti SOFTbit software

Od 1. 1. 2023 dochází ke změně sazeb některých našich služeb. Změny v hodinových sazbách jsou vynu-
ceny zvýšením nákladů ve společnosti v souvislosti s vysokou mírou infl ace za předchozí období. Ceník 
platný pro rok 2023 si můžete prohlédnout níže.

Ceník služeb k produktům SOFTbit software od 1. 1. 2023

Popis služby Základní sazba Sazba pro společnosti 
se servisní smlouvou

základní servis programátora SQL Ekonom 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

práce technika opravy výpočetní techniky 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

systémové práce správce počítačové sítě 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

speciální úpravy SQL Ekonomu dle požadavků klienta 1.600,- Kč / hod. 1.600,- Kč / hod.

základní servis Mzdy Soft PC 980,- Kč / hod. 950,- Kč / hod.

metodické analytické a programátorské práce 1.600,- Kč / hod. 1.600,- Kč / hod.

školení ve školicím středisku fi rmy Softbit 1.090,- Kč / hod. 1.090,- Kč / hod.

konzultace GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů 1.090,- Kč / hod. 1.090,- Kč / hod.

školení GDPR 1.400,- Kč / hod. 1.400,- Kč / hod.

cestovné vozem 10,- Kč / km 10,- Kč / km

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 90,- Kč 90,- Kč

servis k IS formou vzdáleného připojení 50,- Kč / 1 připojení 50,- Kč / 1 připojení

přednostní servis - expresní příplatek 30% ze zákl. sazby 30% ze zákl. sazby

Ceník služeb k systému VEMA HR od 1. 1. 2023

Popis služby Sazba

základní servis Mzdy VEMA HR 1.060,- Kč / hod.

cestovné vozem 10,- Kč / km

cestovné po Rychnově nad Kněžnou 90,- Kč

servis k IS formou vzdáleného připojení 50,- Kč / 1 připojení

přednostní servis - expresní příplatek 30% ze zákl. sazby

Podmínky pro vyúčtování práce: 
minimální účtovaná doba pro provedení servisního zásahu u fi rem bez servisní smlouvy je 0,5 hod.

Ostatní cestovní výdaje: při zajištění servisní činnosti u zákazníka vzdáleného více jak 30 km od sídla 
společnosti jsou účtovány náklady za čas servisního technika strávený na cestě ve výši 1/2 hodnoty běžné 
hodinové sazby.
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Tým společnosti SOFTbit software

SQL ekonom 2023

Tomáš URBAN
tel.: 603 449 244

 ředitel společnosti
 programátor účetnictví
 metodický konzultant 

informačních systémů

Simona URBANOVÁ
tel.: 736 753 733

 ekonomka
 metodická konzultantka 

informačních systémů

Bc. Radek BERÁNEK
tel.: 736 753 734

 všeobecný programátor
 konzultant Vema HR
 metodický konzultant 

informačních systémů

David SMEJKAL
tel.: 603 365 779

 hardware
 konzultant Vema HR, mzdy
 metodický konzultant informačních systémů

Ing. Jeroným HOLÝ
tel.: 736 159 010

 programátor majetek, výroba, jídelna
 metodický konzultant informačních systémů

Ing. Radim HOLÝ
tel.: 604 632 774

 programátor sklady, prodej, odbyt
 metodický konzultant informačních systémů

Bc. David URBAN
tel.: 731 490 671

 všeobecný programátor
 programátor webových 

aplikací

Vaše spokojenost je pro nás tou největší odměnou


