Pozdravujem.
Týmto Vás chcem informovať ohľadom zmeny fiskálnych ERP FisBox s fiskálnymi modulmi
na ON-LINE registračné pokladnice s riadiacim programom E-kasa s On-Line pripojením na portál
Finančnej správy.
Ako isto viete, od 01.04.2019 nadobúda účinnosť novelizovaný zákon o ERP. Od 01.04.2019 musia
už byť všetky nové registračné pokladnice inštalované v zmysle tohto zákona ako ON-LINE ERP.
A v termíne od 01.04.2019 do 30.06.2019 musia byť všetky doterajšie Fiskálne ERP vymenené za
nové ON-LINE ERP.
V prílohe Vám zasielam cenník a formulár objednávky. Je potrebné, aby ste si pokladnice objednali
čo najskôr, nakoľko termíny pre dodanie ON-LINE ERP od výrobcu ku mne a následne k Vám, budú
časovo obmedzené.
S ľútosťou musím konštatovať, že som zhruba pred 10 rokmi neurobil šťastné rozhodnutie, keď som
sa orientoval na lokálneho výrobcu Fiskálnych ERP. Tento dodávateľ už ďalej nebude vyrábať nové
ON-LINE ERP, teda prestavba doterajších Fiskálnych ERP na nové ON-LINE ERP bude obmedzená.
Vtedy ste museli mnohí meniť väčšinou EPSON ihličkové tlačiarne na TERMO BIXOLON tlačiarne.
Na druhej strane, ak by som bol ostal s riešením pri týchto ihličkových tlačiarňach, tak dnes by sa
museli aj tak meniť, nakoľko pri riešení ON-LINE ERP už nie je možné používať ihličkové tlačiarne.
Fiskálne ERP FisBox 103 a FisBox 150 nebude vôbec možné upraviť na ON-LINE ERP.
Fiskálne ERP FisBox 350 bude možné na ON-LINE ERP upraviť. K tomu bude potrebné najprv cez
prídavný modul vrátiť Fiskálnu ERP do pôvodného stavu, teda na klasickú TERMO tlačiareň
a následne ju bude potrebné cez KIT (viď cenník) upraviť na ON-LINE ERP, s čím je potrebné pri
Vašom rozhodovaní počítať, nakoľko to koncovú cenu ERP navýši a Vy nebudete mať na tlačiareň
záruku (len na prídavný KIT), pritom Vaše tlačiarne majú už zhruba 9 rokov, takže si to dobre
zvážte, či si kúpite nové ON-LINE ERP, alebo si necháte upraviť doterajšie tlačiarne na ON-LINE.
Z pohľadu užívateľského riešenia môjho programu Vás chcem informovať, že ovládanie programu
a všetky jeho funkcie budú z Vášho pohľadu skoro totožné s tým, na čo ste doteraz zvyknutí.
Podstata zmien bude „vo vnútri“ programu, teda v komunikácii môjho programu s ON-LINE ERP.
Každému je dúfam s mediálne známych informácií známe, že Váš PC, na ktorom je program
Sea_Win a ku ktorému bude pripojená ON-LINE ERP, musí byť napojený na Internet, pričom by bolo
dobré, ak by to bol dostatočne rýchly Internet.
V ďalšom texte už miesto ON-LINE ERP budem používať len ERP s tým, že sa už vždy jedná len
o ON-LINE ERP.
Aby ste nemali „strach“ z občasných výpadkov Internetu, tak vedzte, že riešenie ERP s tým musí
uvažovať. Teda ak Vy potvrdíte tlač pokladničného bločku, bloček s ERP musí byť vytlačený
nezávisle na tom, či Internet je, alebo nie je momentálne dostupný. Po potvrdení tlače musí ERP
poslať údaje na portál Finančnej správy (v ďalšom FS) a údaje súčasne uložiť na chránené dátové
úložisko (v ďalšom CHDU). Z portálu FS dostane ERP spätnú informáciu, ktorú vo forme QR kódu
vytlačí na pokladničný bloček (miesto doterajšieho MF). Pri dočasnom Internetovom výpadku ERP
uloží údaje na CHDU a nezávisle na Vás sa bude snažiť tieto údaje preposlať na portál FS.
Teda pre naplnenie novely zákona je potrebný Certifikovaný komplex hardvéru a softvéru, ktorým
je Tlačiareň s CHDU a s riadiacim programom E-kasa, ktorý zabezpečuje komunikáciu medzi mojim
programom Sea_Win, tlačiarňou a portálom FS. Aby som predišiel vyššie popísanému omylu z pred
10 rokov, nadviazal som spoluprácu s jedným z najväčších výrobcov týchto zariadení, s firmou
BOWA s.r.o. Bratislava. Vychádzam z toho, že skoro všetky ekonomické a skladové programy majú
s výrobkami (doterajšie Fiskálne ERP aj nové ON-LINE ERP) firmy BOWA prepojenie, takže týmto
máte istotu, že aj v prípade prechodu na iný skladový systém by ste už nemuseli ERP meniť.
Toľko k hardvérovému a softvérovému riešeniu.

Vzhľadom na to, že pomer ceny novej ERP k cene môjho programového vybavenia Sea_Win sa
momentálne výrazne prikláňa k relatívne vysokej cene ERP, je pre každého z Vás, ktorí nie ste plne
spokojní s mojím programom a uvažujete o zmene, ten správny čas túto zmenu uskutočniť.
Mňa hlavne mrzí, že som ešte v prvej polovici roka 2018 predal zopár Fiskálnych ERP, ktoré sú už
len na „zahodenie“, ale verte mi, že som vždy konal v dobrej viere a tento zákon mal veľmi rýchly
nábeh a prvé informácie, že sa chystá niečo nové sa objavili v médiách niekedy v júni ...
Takže ak si niekto z Vás myslí, že som ho nejakým spôsobom podrazil, ospravedlňujem sa a vrelo
doporučujem prejsť na nejaký iný program. Ja chcem spolupracovať len s tými, ktorí mi veria.
Ja každému ponúkam spoluprácu a ubezpečujem, že v stanovenom čase budem mať riešenie na
prechod na novú ON-LINE ERP pripravený. Len pri Vašom uvažovaní musíte brať do úvahy to, že už
nie som najmladší a raz príde pre Vás nutne ten čas, keď budete musieť vymeniť môj program za
iný, takže si všetko dobre zvážte. Ja som mal moje softvérové riešenie s prepojením na ERP vždy
len ako okrajovú záležitosť, mojou prioritou sú systémy Podvojného a Jednoduchého účtovníctva
a Mzdy. Takže ja do budúcna už ani veľmi neplánujem ponúkať pokladničné systémy.
Tiež vzhľadom na nové technológie sa Skladové systémy čoraz viac stávajú tými technologicky
najzložitejšími a programové prostredie, v ktorom ja pracujem a ktoré už nemienim meniť, mi
nedovoľuje držať s modernými riešeniami krok. Ide hlavne o ON Line riešenia skladových systémov
s prepojením na E-shop-y. Na trhu je už veľmi veľa nových programov, ktoré sú technologicky na
oveľa vyššej úrovni. Takže majte na zreteli pri Vašom rozhodovaní aj túto skutočnosť.
Moje riešenia sú a naďalej budú, jednoduché, ale pre nové technológie obmedzené.
Ja sa chcem v ďalšej mojej činnosti hlavne sústrediť na spomínané Podvojné a Jednoduché
účtovníctvo a Mzdy. A aj moje posledné riešenia sú už v poslednom čase v tom zmysle. Teda
dodám klientovi Účtovníctvo a Mzdy a klient má pre Fakturačný a Skladový systém iné riešenie,
pričom ja zabezpečím prenos dát (hlavne odberateľských faktúr) do môjho účtovného systému.
Pre tých z Vás, ktorý sú naďalej rozhodnutí ostať pri spolupráci so mnou a ktorí podnikáte ďalej
odo mňa, by som odporúčal, aby ste si ON-LINE ERP zabezpečili cez iných dodávateľov, ktorí sú
k Vám bližšie a ktorí Vám lacnejšie a rýchlejšie budú vedieť zabezpečiť servis ERP. Je veľa firiem,
ktoré sa venujú predaju hardvéru a popritom aj predaju ERP a ERP od firmy BOWA, ako som
spomínal, sú veľmi rozšírené. Takže pre mňa a myslím si, že aj pre Vás, by bolo toto riešenie
najideálnejšie, teda môj program a ERP cez iného dodávateľa. Každá z ON-LINE ERP, ktoré
uvádzam v priloženom cenníku bude plne kompatibilná s mojim programom a je jedno, kto Vám
ju dodá. Ja totiž aj tak plánujem, že predaj ERP a ich servis budem zabezpečovať cez externú
firmu, teda plne sa budem venovať len programovaniu.
S každým z Vás, kto si v dohľadnom čase (orientačne ako taký rozhodujúci termín berte dátum
15.03.2019, po tomto čase už bude náročné dodržať termín inštalácie do 30.06.2019) objedná
ON-LINE ERP formou priloženého objednávkového formuláru a uhradí zálohu 35% uvedenú
v objednávke za každý objednaný kus, budem uvažovať a bude to pre mňa signál, že so mnou
chcete aj naďalej spolupracovať. Ja Vám garantujem, aj napriek jednoduchosti môjho riešenia,
naďalej dostatočnú kvalitu mojich služieb.
Informácia pre firmy, ktoré používajú môj program Sea_Win, ale Fiskálnu ERP si zaobstarali cez
iného dodávateľa, ktorý je zároveň aj Servisnou organizáciou Vašej ERP.
Je potrebné zobrať do úvahy všetky vyššie popísané informácie a zároveň je potrebné osloviť
dodávateľa Vašej ERP, či Vám vie zabezpečiť ON-LINE pokladnice od firmy BOWA, ktoré sú
uvedené v priloženom cenníku, resp. či Vám vie prerobiť Vašu Fiskálnu ERP na ON-LINE ERP.
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