ŠTART verzia

Vážení používatelia CAIS€ ŠTART!
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili softvérový produkt spoločnosti T GROUP s.r.o. Ubezpečujeme
Vás, že Vaša voľba bola správna. Vami získaný produkt CAIS€ je výsledkom 15. ročného vývoja ekonomických informačných systémov so základným označením CAIS. Medzi najväčšie výhody Vami
získaného softvéru patria:
•
•
•
•
•

automatické účtovanie dokladov na základe predkontácií
definovateľné výstupné zostavy z účtovníctva
jednoduchý výpočet DPH, možnosť voľby neplatiteľa DPH
práca s cudzími menami v prvotnej aj účtovnej evidencii
všetky výstupné zostavy vo viacerých formátoch, napríklad XLS a mnohé ďalšie....

Vami zvolená bezplatná verzia programu CAIS€ START je jednoduchá jednoužívateľská (t.j. nesieťová) verzia programu určená pre spracovanie podvojného účtovníctva malej spoločnosti do 300
účtovných dokladov za rok, s využitím prvotnej evidencie: adresár, pokladňa, banka, nákup, predaj
a pošta. Z uvedenej verzie možno kedykoľvek bez problémov prejsť do štandardnej nelimitovanej
verzie CAIS€ MINI alebo vyššej.
Podrobnejšie informácie potrebné pre začiatok práce hľadajte po nainštalovaní produktu na našej
WEB stránke v časti „Na stiahnutie“ v súboroch Základné informácie pre CAIS€ START a Základná
príručka pre CAIS€.
Update
Vzhľadom na neustále sa meniace legislatívne podmienky vydáva naša spoločnosť približne 1x
mesačne update programu, ktorý je prístupný na internete na našej WEB stránke www.cais.sk v časti
„Na stiahnutie“. Prístupové meno a heslo na jeden kalendárny rok môžete získať zaplatením udržiavacieho licenčného poplatku ULP-2013 (vo výške 20% zo základnej ceny modulov verzie štart) a s akciovou zľavou 50%, t.j. vo výške 22 eur aj s DPH. Za tento minimálny poplatok bude Váš program
neustále v súlade s legislatívou!
Servis
Servis a poradenstvo na území Bratislavy zabezpečujeme priamo a na území Slovenska ho zabezpečujú naše zmluvné servisné firmy Cetus, s.r.o. Bratislava a Ekonsa s.r.o. Žilina. Úpravy dát
a školenia, prípadne osobné konzultácie si môžete objednať na adrese: cais@t-group.sk.
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Vedenie T GROUP, s.r.o.

Inštalácia CAIS€ START

•

•
•
•
•
•

Stiahnite si inštalačný súbor „DISK1.RAR“ na pevný disk počítača a rozbaľte ho. Upozorňujeme, že spakovaný súbor má cca 23 MB, preto jeho sťahovanie pri pomalšom pripojení na internet môže trvať dlhšiu dobu. Ak nemáte rýchle pripojenie na internet, objednajte si radšej inštalačné CD-START.
V rozbalenej zložke „DISK1“ vyhľadajte súbor „setup.exe“ a dvojklikom ho spustite. Inštalačný
program Vás ďalej usmerní. Ponúkané adresáre stačí iba potvrdiť, prípadne si môžete vybrať
vlastné umiestnenie pre uloženie produktu.
Inštalácia z CD by mala prebehnúť automaticky po jeho vložení.
Nainštalujú sa programy cais_euro.exe a cais_euro_update.exe a sprievodná dokumentácia
vo formáte „PDF“, všetky súbory sú v adresári „CAIS_EURO“. Ikona programu CAIS€ sa objaví na ploche. Prostriedkami Windows je možné uvedený program aj odinštalovať.
Program spustíte cez „Štart / Programy“ alebo kliknutím na ikonu „CAIS€“. Pri prvom spustení
je potrebné vybrať adresár databázy, bežne „DATACE“.
Prihlasovacie meno do programu je A (alebo B, alebo C). Heslo je prázdne (Enter). Prihlasovacie meno sa tlačí do vystavovaných dokladov a tak ho odporúčame čo najskôr zmeniť na
reálne.
V prípade akýchkoľvek problémov počas inštalácie alebo pri začatí práci nás kontaktujte na
tel.č. 02/44645071 alebo na adrese: cais@t-group.sk

Začíname v CAIS€ START

Program sa ďalej ovláda postupným výberom funkcií z ponukovej lišty - menu.

Využíva sa pohyb kurzora a kliknutie ľavého tlačidla elektronickej myši alebo klávesové skratky
(popísané v dokumentácii), prípadne šipky na klávesnici. Na zadávanie akýchkoľvek údajov používate
vždy funkčné tlačidlá: „Nový – Vymaž“, ktoré sa počas zadávania menia na „Ulož – Zruš“.

Vloženie firmy.
Pri prvom spustení systému v pravom hornom rohu svieti názov firmy: „Tréningový mód“. Je to
bonusová firma, v ktorej si môžete spracúvať skúšobné dáta. Dáta vlastnej firmy si zadefinujete a
vložíte pomocou funkcie „Firmy...“, ktorá je prístupná zvolením funkcie z hlavného menu – „Systém“.
Zvolíte teda sled funkcií: „Systém – Firmy – Nová“ a zadáte všetky údaje, ktoré ukončíte funkciou
„Ulož“ Pri ukladaní sa objaví ponukové okno „Parametre novej firmy“, kde doporučujeme zvoliť možnosť „Dáta so základnými kategóriami“. Základné kategórie Vám zjednodušia ďalšiu prácu. Ich obsahom je jedna základná kategória dokumentov pre interné doklady, pokladňu, banku, nákup a predaj.
Ak by ste chceli využívať viac kategórií, napr. zahraničnú pokladňu - ľahko si je zadefinujete využitím
funkcie „Kategórie“ v ponuke „Definície“. Zároveň k vytvoreným kategóriám sa vytvoria aj príslušné
číselné rady. Ak chcete konečne pracovať s novou zadefinovanou firmou, zvolíte postup: Systém –
Aktívna firma – Vyber. Pri ďalšej práci Vám v pravom hornom rohu svieti názov vybranej firmy.
Mená a heslá užívateľov a ich ďalšie prístupové práva nastavíte sledom funkcií: „Systém – Správa
užívateľov – Užívatelia – Prístup k firemným dátam“.

Začiatok práce.
Po vytvorení a výbere novej firmy môžete po vstupe do niektorého z okruhov systému začať vkladať jednotlivé dáta. Doporučujeme najprv si naplniť Adresár aspoň najzákladnejšími adresami a súvisiacimi údajmi. Pre prácu v Banke a Pokladni si najprv v definícii kategórie zvoľte aktuálny číselný rad
a vložte doplnkové údaje ako sú číslo účtu, počiatočné stavy a ďalšie. Pri práci v Nákupe a Predaji si
priamo v okruhu zvolíte kategóriu a číselný rad, do ktorého budete vkladať príslušné údaje – faktúry.
Funkcia Nová bude prístupná len po splnení všetkých predchádzajúcich podmienok.
Podrobný popis jednotlivých funkcií je v príručke „CAISE_dokumentácia.pdf“, je prístupná aj
na našej WEB stránke: www.t-group.sk v časti „Na stiahnutie“.

