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V současné době pokrývá svým portfoliem všechny seg-
menty trhu od malých firem přes středně velké společ-
nosti až po velké nadnárodní koncerny. Filosofie přístupu 
je však pro všechny zákazníky stejná: poskytnout podniku 
informační systém, který mu bude nástrojem pro dosa-
žení dlouhodobé stability, získávání konkurenčních výhod 
a předních pozic na trhu. Systém, který poroste spolu se 
zákazníkem. 

CÍGLER SOFTWARE má čtyři pobočky v České republice 
(Praha, Brno, Plzeň, Liberec) a dvě na Slovensku (Bratislava, 
Prešov). Zaměstnává přes 120 kmenových IT odborníků 
a její konsolidovaný obrat za poslední fiskální období pře-
kročil 160 mil. Kč. Společnost byla v roce 2005 zařazena 
do výběru Českých 100 nejlepších, od roku 2007 patří 
i mezi TOP 100 IT společností a dnes je jedním z nej-
významnějších českých producentů ekonomických apli-
kací a podnikových informačních systémů. 

Kvalita
Programy řady Money jsou v České republice nejoceňo-
vanějšími účetními a informačními systémy. Titul Czech 
Made získal ekonomický systém Money již v roce 1995, 
dále pak desítky cen různých odborných časopisů, opako-
vaně se stal IT produktem roku (naposledy v roce 2012), 
v zahraničí získal cenu Slovak Gold. Jeho vývoj probíhá 
podle standardů norem ISO a všechny nové verze podstu-
pují pravidelný audit.

Současně Money patří v Česku a na Slovensku mezi nej-
prodávanější ekonomické systémy, od roku 1990 se pro-
dalo více než 100 000 licencí. Na českém trhu se Money 
stalo etalonem, jehož způsob ovládání, funkce a termino-
logii se snaží kopírovat celá řada dalších výrobců účetního 
softwaru.

Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s.

CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekono-
mických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české společnosti 
v oboru.

„Zatímco se ostatní

stále ještě snaží

napodobit Money S3,

my jsme s Money S4 

opět o velký krok dál“

Martin Cígler
předseda představenstva
CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Když jsme navrhovali
nové Money S4,
věděli jsme, že musíme skloubit 

kvalitu, funkčnost, bezpečnost, 

rychlost a jednoduché ovládání

Money S4 je výjimečný produkt, do jehož vývoje
jsme vložili dvacet let našich zkušeností jak 
s malými firmami, tak s ERP systémy pro velké 
či nadnárodní společnosti. Spojuje jednoduchost, 
univerzálnost a rychlou instalaci „krabicových“ 
účetních programů s vysokým výkonem a mož-
ností přizpůsobit se na míru, typickým pro velké 
informační (ERP) systémy. Money S4 je ideální 
informační systém pro středně velké společnosti. 

Základními kameny Money S4 je řada provázaných modulů 
pro komplexní řízení firmy. Jmenujme například moduly 
Adresář, Fakturace, Banka, Pokladna, Majetek, 
Sklady, Mzdy, Objednávky atd. Všechny jsou navzájem 
propojené a umožňují přebírat a sdílet data. Společnosti 
podnikající v oborech služeb, obchodu či výroby ocení 
mimořádně propracovanou logistiku skladů, skladové hos-
podářství vedené volitelně metodou A i B a účtované me-
todou FIFO či váženým průměrem.

Money S4 vyniká uživatelským komfortem. Program snad-
no a intuitivně ovládáte za pomoci klávesových zkratek 
a několika kliknutí myší. Prostředí je shodné s produkty 

Microsoft Office, s nimiž datově spolupracuje. Money S4 
obsahuje širokou škálu velmi nadstandardních funkcí, 
které přivítá každý, kdo si potrpí na profesionální vzhled 
firemních dokumentů a podrobný přehled o vlastním hos-
podaření. Od instalace a nastavení systému přes zápis, vý-
běr a tisk dokladů až po účetní uzávěrku Money S4 svému 
uživateli usnadňuje každodenní práci. Náklady na nasazení 
systému a zaškolení zaměstnanců jsou minimální a zvýše-
ná efektivita práce přinese další úspory. 

Prodejem licence naše péče
o zákazníka nekončí

Součástí naší práce je i sledování legislativy a spolupráce 
s řadou vynikajících daňových poradců. Služba Infoservis 
vám přináší informace o novinkách v zákonech, jejich vý-
klad a podobný rozbor často dříve, než vstoupí v platnost. 
Díky tomu se na tyto změny, v České republice až příliš 
časté, můžete včas připravit. Pravidelně také dostáváte 
aktualizovanou verzi Money S4, okamžitě reflektující na 
veškeré změny v legislativě.

Na Aktivní pracovní ploše® 
vždy přehledně vidíte 
všechny důležité údaje. 
Díky intuitivnímu ovládání 
ve stylu Microsoft Office 
se s Money S4 naučíte 
pracovat velmi rychle.

2 3Money S4

• Produkt, který lze nasadit v rámci 
několika dnů.

• Produkt, který se intuitivně ovládá.

• Produkt, který poroste s vámi.

CÍGLER SOFTWARE, a.s.
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Přístupová práva jsou určena několika stupni: nepří-
stupné, pouze ke čtení, plná práva apod. Přístup se dá 
nastavit i konkrétním údajům na kartě a lze tak zaručit, 
že např. prodavačka z Plzně nevidí obsah skladu v Praze, 
zatímco její vedoucí jej vidí, ale nedokáže s ním žádným 
způsobem manipulovat, případně jen nesmí měnit ceny 
atd. Každý uživatel také může mít definované operace, 
výchozí seznamy apod., což umožňuje naprosté individu-
ální přizpůsobení systému podle nejčastěji prováděných 
úkonů. U každého zaměstnance si kdykoliv zobrazíte 
přehled jeho práv a rolí a prostřednictvím rychlé volby 
také můžete jeho oprávnění ihned editovat. Aktivity jed-
notlivých uživatelů se v Money S4 monitorují a archivují 
včetně záznamu času operace.

Tiskové sestavy 
Tiskové výstupy jsou vizitkou vaší společnosti. Money S4 
plně využívá možnosti Windows a díky tomu za pomoci při-
pravených formulářů dosáhnete profesionálního vzhledu 

tiskových sestav a grafů. Formuláře jsou navržené shodně 
s úředním vzorem a odpadá tedy nutnost přepisovat je do 
originálních úředních formulářů a tiskopisů. Před každým 
tiskem si můžete zobrazit náhled. Navíc Money S4 obsa-
huje Editor tiskových sestav, který umožňuje prakticky 
neomezenou tvorbu vlastních tiskových sestav.

Mezi informačními systémy své

kategorie je Money S4 velmi

výjimečné širokou nabídkou

vzájemně provázaných funkcí.

Tiskové sestavy (např. faktury) se dají automaticky odesílat 
e-mailem v PDF formátu, a to včetně digitálního podpisu. 
Veškeré vytištěné sestavy je možné archivovat či expor-
tovat do souborů typu XLS, XML a do celé řady dalších 
formátů.

Money S4 vás nadchne intuitivním

a snadným ovládáním

Odhlédněme na chvilku od konkrétních funkcí 
a zamysleme se nad tím, jak a k čemu vlastně in-
formační systém používáte. Zjistíte, že v podstatě 
děláte pouze dvě věci: buď pořizujete data, nebo 
naopak data hledáte a vyhodnocujete. Čím lépe se 
vám s programem pracuje a čím rychleji najdete 
informace, které potřebujete, tím více času ušet-
říte. Vždyť informační systém je jen nástroj jako 
jakýkoliv jiný. Nástroj, který má šetřit váš čas.

Díky intuitivní práci Money S4 minimalizuje i náklady na 
zaškolení uživatelů. Skloubení pokročilých a specifických 
funkcí robustního systému s jejich snadným dohledáním 
je obtížný úkol, na kterém v CÍGLER SOFTWARE spolu-
pracuje mnoho odborníků: analytici, externí účetní spe-
cialisté, programátoři a testeři.

Kontextová nápověda Money S4
Správný program je takový, ve kterém nemusíte ná-
povědu vůbec spouštět. Pokud ale taková potřeba 
přece jen nastane, je nutné mít k dispozici veškeré 
informace co nejdříve a v co nejucelenější formě. 
V Money S4 je proto k dispozici velmi podrobná kon-
textová nápověda a tištěná příručka s příklady pro 
začátečníky.

Rychlé hledání a filtrování v seznamech
Filtry slouží k omezení seznamu na určitý okruh polo-
žek s vybranými vlastnostmi. Vedle předem nastavených 
filtrů si uživatel může definovat filtry vlastní, které se 
aktivují nebo deaktivují jediným kliknutím myši. Filtry lze 
uložit pro pozdější všeobecné nebo individuální použití. 
Dají se spolu také různě kombinovat či využívat negace 
a vzájemné definice vztahů a/nebo.

Hledáte-li konkrétní položku, nejrychlejší je začít psát na 
klávesnici požadovaný text nebo číslo. Seznam se ihned 
zúží na položky, které v daném sloupci obsahují zapsané 
znaky. Klávesovou zkratkou se dají dohledat položky se 
stejným obsahem.

Pokud potřebujete fulltext, jedním stiskem klávesy spus-
títe pokročilé hledání, v jehož rámci je možné prohledat 
libovolné sloupce podle fulltextového řetězce, začátku či 
konce názvu položky, případně negace zadaného kritéria.

Vícejazyčné prostředí
Naprostou samozřejmostí v Money S4 je individuální nasta-
vení jazyka. Standardně je k dispozici čeština, slovenština, 
angličtina, němčina, bulharština, maďarština a italština. 
Další jazykové mutace lze dodat v rámci implementace.

Přístupová práva zaručují maximální
vnitřní bezpečnost
Money S4 se vyznačuje unikátním řešením přístupových 
práv do systému, které se řídí logikou rolí přidělovaných 
uživatelům – zcela tak odpadá složité nastavování při 
nástupu nového zaměstnance. Nejčastěji používané role 
jsou předem definované v rámci implementace (účetní, 
obchodník apod.), správce systému ale může vytvořit ne-
omezený počet dalších rolí. 

Napríklad polozky
na daném dokladu.
Ovládání a rozsah
funkcí odpovídá
hlavnímu seznamu.  

Údaje o agende, uzivateli, poctu 
polozek v seznamu atd.

Podrobnosti
k oznacenému
záznamu (napríklad
penalizace, zakázky
ci faktury vystavené
dané firme) nebo
agregovaná data
seznamu.

Polozky seznamu lze trídit do hierarchicky razených
skupin s mozností automatického doplnení údaju
podle zvolené skupiny.  

V interaktivním seznamu polozek mohou
být ulozené statisíce záznamu, aniz by
to zpomalilo práci. Vyberte si, které
sloupce chcete zobrazit a v jakém
poradí!    

Ikonka informuje, ze je k dokladu
pripojený nejaký soubor: napr. smlouva, 
e-mail, sken dokladu, vizitka.

Rychlé prepínání mezi otevrenými 
seznamy.

Informacní rádek

Detaily 

Pripojené dokumenty

Skupiny seznamu

Seznam

Vazba na ARES

Nástrojové lišty

Hledání a filtrování dat

Karta
záznamu

Podrízené
seznamy

Zálozky Ovládací funkce daného seznamu.

Filtrovat se dá podle všech údaju na dokladu
s definicí operátoru (AND, OR). Filtry lze
ulozit, nastavit mezi nimi vztahy
a pouzívat je kombinovane.

Stací zadat IC
nebo název
spolecnosti,
a Money S4
automaticky
dohledá další údaje
na internetu.

Lze otevrít
a editovat libovolné
mnozství
karet soucasne. 

Navigátor
"Stromeckové" usporádání všech
seznamu a tiskových sestav
s fulltextovým vyhledáváním.

Díky SQL databázi a XML 

komunikaci je propojení na vaše 

další programy hračkou. Export 

a import dat může probíhat zcela 

automaticky.
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Kontroling
Dnešní konkurenční prostředí vytváří tlaky na 
zvyšování efektivity práce, snižování nákladů 
a rychlou reakci na nové potřeby zákazníků. Proto 
potřebujete nástroje, které vám umožní vyhodno-
covat firmu z různých úhlů pohledu a podle růz-
ných kritérií.

Pro jednoduchou a automatizovanou práci zavádí Money S4 
tři základní kontrolingové proměnné, které jsou naváza-
né na všechny pořizované doklady v systému. K nim na 
některých místech programu přistupují další ukazatele, 
jako např. adresní klíče či regiony. Všechny kontrolingové 
proměnné jsou organizovány ve stromečkové struktuře. 
Díky nim velmi jednoduše získáte přehled jak o firmě jako 
celku, tak i o jednotlivých dílčích ukazatelích či o výkonu 
práce svých zaměstnanců. Můžete například sledovat za-
kázky, evidovat aktivity spojené s danou zakázkou či kon-
trolovat náklady spojené se zakázkou. Kdekoliv, kdykoliv 
a vždy aktuálně.

PDF – elektronické podepisování
(bezpapírová kancelář) 
Funkce pro elektronické podepisování dokumentů, ex-
portovaných s certifikátem ze systému do formátu PDF.

Datové schránky
Datové schránky jsou integrované v prostředí Money S4 
a přímo z programu lze odesílat a přijímat zprávy ze 
serverů ISDS včetně výstupů pro elektronickou podatelnu.

Hromadná změna dokladů
V každé agendě je čas od času nutné dávkově změnit 
větší množství dokladů, například v případě opakovaného 
zadání chybné předkontace, vystavení faktur na špatné 
středisko či nevhodně zadaném uskutečnění zdanitelné-
ho plnění. V Money S4 nemusíte každý doklad opravovat 
zvlášť, program provede vše za vás.

Účetnictví 
Modul Účetnictví je v Money S4 určený pro zpra-
cování účetnictví podnikatelských subjektů, 
nevýdělečných i příspěvkových organizací. Ob-
sahuje všechny povinné účetní knihy. Můžete 
v něm sledovat veškeré náklady a výnosy pře-
hledně členěné pomocí kontrolingových pro-
měnných na střediska, činnosti a zakázky. Sou-
střeďují se zde také údaje z veškerých dalších 
modulů, které jsou s účetním modulem prová-
zané. 

Plně automatický systém tvorby účetních záznamů při 
běžném provozu používá předkontace na prvotních do-
kladech a dále potom přiřazuje primární účty vybraným 
jednotkám (pokladnám, bankovním účtům, pohledáv-
kám, závazkům, skladovým zásobám). 

Součástí modulu Účetnictví je i evidence pokladen, 
bankovních účtů, pohledávek, závazků a interních dokla-
dů. Interními doklady lze zaúčtovat jakýkoliv případ, 
který nespadá do žádné z prvotních evidencí. 

Účetní deník 
Účetní deník soustřeďuje všechny účetní zápisy 
a slouží jako podklad, ze kterého se čerpají data pro 
přehledové sestavy a povinné výkazy. Účetní deník je 
interaktivní, je možné z něj otevírat libovolné zdrojové 
doklady a přímo je i upravovat.

Účtový rozvrh 
Účtový rozvrh je možné zcela přizpůsobit potřebám 
uživatele – doplnit syntetické účty, analytické účty pro 
podrobnější účetní členění a odstranit účty nepoužívané.

Účtový rozvrh lze hierarchicky členit do skupin, např. 
podle účtových tříd a skupin. 

Ke každému účtu je v seznamu zobrazen aktuální zůsta-
tek a k dispozici je také přehled všech pohybů, rozčle-
něných podle období. Je možné zobrazit i shrnutí obratu 
v reálném čase. 

Evidence DPH 
Money S4 veškerou agendu týkající se DPH zpracovává 
automaticky z prvotních daňových dokladů. Členění podle 
struktury daňového přiznání zajišťuje členění DPH, které 
lze použít nejen pro celý doklad, ale i pro jeho jednotlivé 
položky. Výkazy Přiznání k DPH a Souhrnné hlášení 
program sestaví automaticky. 

Lze pracovat s neomezeným množstvím různých sazeb 
DPH včetně termínů jejich platnosti, což dovoluje auto-
matický výběr správné sazby na základě data uskuteč-
nění zdanitelného plnění. V dokladech se dají zadávat 
částky bez daně i s daní, zbylé údaje program dopočítá.

Souhrnné hlášení
Výstup do standardizovaného 
formuláře a elektronické podání.

Interní doklady 
Tyto doklady jsou vedeny pouze v modulu Účetnictví 
a slouží pro účetní případy, které z libovolných důvodů 
nespadají do žádného z ostatních modulů. Umožňují 
externí zpracování účetnictví, kdy vedení prvotních 
evidencí není požadováno.
 
Pokladna, banka 
Slouží k evidenci stavu a pohybu finančních prostředků. 
Kromě aktuálních zůstatků je k dispozici i přehled his-
torie pohybů na účtech a pokladnách nebo evidence 
pokladních dokladů a bankovních výpisů s příjmovými 
i výdajovými položkami. Je možné provést přecenění 
bankovních účtů a pokladen v cizích měnách a uzávěrky 
období bankovních účtů a pokladen. Jako bankovní účty 
se dají evidovat i úvěry. 

Každodenní zaúčtování desítek nebo i stovek bankov-
ních výpisů zabere spoustu času. Pokud ovšem výpisy 
získáte v elektronické podobě, Money S4 tuto časově 
nákladnou práci provede za vás pomocí funkce Home-
banking. Všechny zvolené výpisy, a to i z různých bank, 
načte a postupně realizuje spárování, likvidaci a zaúčto-
vání všech položek. Stejně jednoduchým způsobem lze 
pracovat s Příkazy k úhradě a inkasu.

Aktivní saldo
Aktivní saldo je modul Účetnictví, který podává pře-
hled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží 

k tzv. čištění salda. S použitím 
tohoto modulu odpadá zdlou-
havá práce účetních při tis-
ku sestavy Salda, následné 
opravě primárních dokladů, 
opětovném tisku sestavy atd. 
až ke konečné situaci, kdy je 
saldo na příslušných účtech 
korektní. Díky Aktivnímu 
saldu lze veškerou tuto čin-

nost provádět online 
s možností okamžité 
opravy dokladů, je-
jich úhrad a zaúčto-
vání. Sestava proto 
výrazně zrychlí běž-
nou měsíční rutinu 
účetních při párování 
salda nejen u pohle-
dávek a závazků, ale 

i na všech dalších účtech (např. materiál na cestě). 
Ke sledování účtů stačí v Účtovém rozvrhu zatrhnout 
přepínač Sledovat saldo.

Další výraznou výhodou modulu je, že na rozdíl od 
běžné sestavy Salda, která má pevně definované pá-
rování podle proměnných Účet › IČ › Párovací sym-
bol, je možné v Aktivním saldu změnit hierarchickou 
posloupnost těchto proměnných a také jejich složení. 
Párování lze tedy provádět podle Účtu, IČ a Párovací-
ho symbolu v jakékoliv kombinaci a jakémkoliv pořadí 
těchto proměnných.

Adresář 
Propracovaný a dokonale přehledný adresář 
obchodních kontaktů je jedním z pilířů fun-
gující firmy. V podnikání patří k jedné z nej-
důležitějších databází, neboť obsahuje sku-
tečně cenná data. Modul Adresář v Money S4 
umožňuje velmi efektivní evidenci, správu 
a vyhledávání všech kontaktů podle libovol-
ných kritérií. Veškeré záznamy můžete upra-
vovat, tisknout a přidávat si k nim své vlastní 
poznámky.

Přepínání v detailech poskytne více 
informací než tiskové výstupy konkurence.

Také vás trápí halířové rozdíly? 

Díky funkci Vypořádání závazků 

a pohledávek bude vyčištění salda 

hračkou.

Práci se saldem a přípravu účetní 

závěrky vám usnadní modul Aktivní 

saldo.



8 9Money S4CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Informační systém pro menší a střední společnosti

Adresář umožňuje pomocí stromové struktury rozlišo-
vat firmy a jejich provozovny. Adresy lze verifikovat po-
mocí databáze firem ARES, společnosti je možné rovněž 
ověřit proti insolvenčnímu rejstříku. Ke každé adrese se 
dá přiřadit libovolné množství dokumentů a takto jed-
noduše evidovat například smlouvy či obchodní kore-
spondenci.

Součástí záznamu adresy jsou obchodní podmínky part-
nera – slevy v procentech či individuální ceny, lhůty splat-
nosti pohledávek a závazků, kredit pro pohledávky, při-
řazení ceníků a cenových hladin, primární účty, zakázky 
a řada dalších.

Modul také nabízí uživatelsky nastavitelný systém hlídání 
duplicitních a neúplných adres, který oceníte zejména při 
hromadném rozesílání faktur či nabídek.

Fakturace 
Spolu s účetnictvím a sledováním plateb tvoří  
fakturace jednu z nejdůležitějších částí firemní 
administrativy. V mnoha případech je spojená 
s velkým objemem ruční práce. Právě proto je 
tento modul v Money S4 optimalizován tak, aby 
umožňoval co nejjednodušší a nejrychlejší zadá-
vání dokladů a zaručil efektivní práci. Money S4 
podporuje rozúčtování a evidenci DPH podle zá-
konných požadavků a vaši orientaci i kontrolu dat 

usnadňují vazby na účetnictví a ostatní souvi-
sející doklady. Perfektní vzhled tištěných faktur 
podpoří image vaší firmy. 

Faktury mohou obsahovat 
položky vytvořené výbě-
rem z Katalogu, Ceníku 
nebo Skladu a při vložení 
takové položky dojde au-
tomaticky k vytvoření dal-
ších příslušných dokladů 
(např. skladové výdejky). 
Položky faktury také mohou 
být vytvořené převzetím 
z jiného dokladu (nabídky, 
objednávky, poptávky, do-
dacího listu či jiné faktury). 
Ceny položek se automatic-
ky korigují podle nastavení 
cenové politiky vybraného 
zákazníka (slevy, cenové 

hladiny, splatnost atd.). Pro vyšší přehlednost a snadnější 
práci jsou faktury členěné na přijaté, vydané a zálohové.

Sklady
Skladové moduly v Money S4 patří k nejvíce pro-
pracovaným na trhu a vyhoví i společnostem 
s vysoce strukturovanými sklady, výrobním spo-
lečnostem či společnostem provozujícím inter-
netové obchody.

Katalog
Jedná se o evidenci všech produktů a služeb, se kterými 
firma při své činnosti přichází do styku – zboží, materiál, 
vlastní výrobky, obaly, služby, výkony, poplatky atd. 
Na základě katalogu se pak vytváří Seznamy zásob 
a Ceníkové ceny, které se dají kdykoliv synchronizovat 
s aktuálním stavem katalogu. Je možné používat složené 
položky katalogu – Sady, Komplety či Výrobky. K dis-
pozici jsou i speciální položky, jako je Příslušenství, 
používané např. pro evidenci obalů. Také lze definovat 
logické (neskladovatelné) položky typu Služba nebo 
Poplatek.

Málokterý
program
umí sklady
tak dobře jako Money S4. Velmi snadno zde můžete
doplňovat skladové karty o vlastní údaje, vždy vidíte poslední
nákupní cenu, objednané a rezervované množství, můžete
pracovat s variantami nebo alternativami položek. Množství
různých pohledů na data zaručuje, že rychle a přehledně
získáte požadované údaje.

Každé položce je možné přiřadit detailní evidenci, např. 
výrobní číslo, sérii, čárové kódy či kódy PLU, datum exspi-
race, velikost v libovolných jednotkách nebo uživatelské 
parametry. Evidence dodavatelů a odběratelů u položky 
katalogu dovoluje sledovat individuální dodací podmínky 
pro jednotlivé partnery a specifické dodavatelské i odbě-
ratelské kódy a názvy položky. 

Sklady a skladové zásoby 
Je možné pracovat s neomezeným počtem fyzických nebo 
logických skladů. Struktura zásob se dá vytvořit individuál-
ně, ale také ji lze přebrat z katalogu či jiného skladu. V rámci 
jedné zásoby se vede detailní evidence dílčích zásob podle 
výrobních sérií nebo data exspirace a podle skladových po-
zic. Pro ocenění skladu je možné použít jak metodu vážené-
ho průměru, tak i FIFO. Do ceny zásob kromě vlastní ceny 
pořízení vstupují i náklady související s pořízením zásob. 

Pro celý sklad nebo jen pro skupiny zásob lze nastavit řadu 
parametrů, kterými se řídí zpracování zásob. Mezi nejdůleži-
tější patří povolení výdeje do záporného stavu. Systém zpět-
ně automaticky vyrovnává rozdíl mezi nesprávně odhadnutou 
pořizovací cenou a následným příjmem za odlišnou částku.

Modul Sklad dovoluje nastavit maximální (obratový) 
a minimální (pojistný) stav zásoby. Toho se dá využít 
např. k upozornění při poklesu stavu pod limitní hranici, 
k výpisu nadlimitních a podlimitních zásob nebo k auto-
matickému vystavení objednávky na dodavatele. 

Ceníky
Modul Ceníky je úzce provázán se Sklady. Umožňuje 
vytváření libovolného množství různých ceníků, a to na 
základě struktury katalogu, skladu nebo jiného ceníku. 
Lze tedy velmi jednoduše vytvořit ceníky pro jednotlivé 
sklady či skupiny produktů. Ceníky mohou mít omezenou 
časovou platnost a ceny se dají snadno odvodit z jiného 
ceníku pouhou změnou výchozí částky – lze si tak velmi 
snadno dopředu připravit ceny pro zvláštní prodejní akce. 
Ceníky mohou být vedené v domácí měně i v měnách 
zahraničních. Každé firmě je možné přiřadit jiné ceníky 
a cenové hladiny a stanovit jí způsob výběru ceny.

Objednávky
Modul Objednávky je určený k podpoře předprodejní fáze 
obchodu a je úzce svázaný s moduly Sklady a Fakturace. 
Pomocí modulu Objednávky můžete přehledně evidovat 
přijaté a vydané objednávky, nabídky a poptávky. Auto-
maticky lze provádět rezervace zboží na skladě a evido-
vat předpokládaný stav. 

Modul Objednávky nabízí i celou sadu pokročilých funkcí, 
jako je hromadné generování objednávek, který zabez-
pečí objednání všech potřebných položek za hlavními do-
davateli, včetně objednání složení výrobku bez ohledu na 
složitost kusovník nebo převody mezi jednotlivými skla-
dy, dle nadefinované logiky priorit mezi sklady. To vše 
s ohledem na platnosti objednávek a definice obratových 
či minimálních zásob.

Personalistika a mzdy
Náklady na lidské zdroje patří často mezi největ-
ší výdaje společnosti, a proto Money S4 obsahuje 
velmi propracovaný modul určený k řešení agend 
souvisejících se mzdovou a personální agendou 
pro neomezený počet zaměstnanců.

Výpočty mezd se provádí měsíčně a vycházejí ze mzdo-
vých údajů uvedených v personální evidenci, z nomi-
nálního fondu pracovní doby příslušného měsíce a ze 
zadaných údajů o neodpracované době. Součástí vý-
počtu je kromě mzdy pochopitelně sociální a zdravotní 
pojištění i daň z příjmu. Jednotlivé měsíční výpočty 
se archivují a do doby, než se zaúčtují do účetnictví, 
se dají opravovat. S výhodou využijete i Časově roz-
lišitelné údaje – pro různá období stanovíte zcela 
jinou mzdu, smlouvy a další údaje o zaměstnanci tak, 
aby vám historicky vystavené doklady bez problémů 
„seděly“.

Personalistika sleduje veškeré další údaje o zaměst-
nancích firmy. Evidovat lze dovolené, děti, přesčasy, 
pracovní dobu, smlouvy a dohody, běžící výpověd-
ní a zkušební lhůty nebo jiné údaje, které slouží jako 
podklad pro rozvíjení lidských zdrojů. Údaje v Perso-
nalistice využívá dále modul Kniha jízd a cestovní 
náhrady.

Cestovní náhrady
Doplnění modulu Kniha jízd a cestovní náhrady 
o tvorbu a archivaci cestovních příkazů včetně výpočtu 
stravného a jiných náhrad a propracovaného systému po-
stupného schvalování.

Modul Sklady Plus vám umožní po-

užívat u jedné skladové zásoby více 

měrných jednotek i s automatickými 

přepočty, nebo nastavit zásobu, 

kterou je možné skladovou zásobu 

nahradit, když není dostupná.

Nastavte si automatické odesílání 

digitálně podepsaného e-mailu 

s fakturou v PDF odběrateli ihned 

po jejím vystavení.
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Kniha jízd a cestovní náhrady
Kniha jízd eviduje vozidla a služební jízdy a umožňuje 
vystavení cestovních příkazů. Modul podporuje vyplace-
ní záloh na cestu a začlenění všech uvedených výdajů 
přímo do účetnictví a počítá i s cestováním mimo Českou 
republiku. Kniha jízd čerpá údaje z Personalistiky.

Majetek 
Evidence majetku není jednoduchá a běžné účetní pro-
gramy vám s ní často nepomohou. Informační systém 
Money S4 řeší všechny známé varianty majetku téměř 
automaticky. Pomůže určit odpisovou skupinu, správně 
vypočítá daňově uznatelné náklady a zanese je do účet-
nictví. K dispozici je tisk přehledů majetku, jednotlivých 
karet a samozřejmě také inventárních štítků. Je možné 
specifikovat jednotlivá pracoviště a majetek tak umísťo-
vat v návaznosti na územní i organizační strukturu pod-
niku. Můžete si sestavit přehled aktuálního umístění i po-
hybu majetku v čase a lze také zobrazit seznam majetku 
pro konkrétní lokalitu. 

Dlouhodobý majetek 
Propracovaná agenda dlouhodobého majetku umož-
ňuje definovat libovolný algoritmus výpočtu odpisů. 
Standardní součástí programu jsou metody lineárního 
a zrychleného daňového odepisování podle tuzemské 
legislativy, se zohledněním odlišného algoritmu po tech-
nickém zhodnocení majetku. Je možné vygenerovat li-
bovolný odpisový plán, vhodný i pro zahraniční firmy. 

Leasingový majetek 
U leasingového majetku se dá vygenerovat splátkový 
kalendář, na základě kterého je možné pravidelné gene-
rování závazkových dokladů pro jednotlivé splátky. Sou-
částí je zpracování DPH a daňových nákladů ze splátek 
leasingového majetku. 

Více odpisových plánů
Možnost vytvoření libovolného počtu odpisových plánů pro 
vykazování či simulaci odpisů.

DMS
(Document management system)
Modul pro správu a sdílení dokumentů, není to jen při-
pojení dokumentů k libovolným záznamům v Money 
(to systém umí), ale jde o správu oprávnění a přístupů 
k dokumentům, provazování dokumentů, správu verzí 
a fulltextové prohledávání dokumentů.

Modul je určen pro společnosti, kterým se „ztrácí” do-
kumenty, dnešní sdílená úložiště nezabezpečí jejich pře-
hlednost, historii a bezpečnost.

Dokumenty lze v Money přidat kamkoliv, vytvářet slož-
ky, hlídat platnosti dokumentů, verze a tak je velmi jed-
noduché  zabezpečit přehled o smlouvách s obchodními 
partnery, omezit přístupy na smlouvy se zaměstnanci, 
digitalizovat přijaté faktury či přijatou poštu.

Sklady Plus
Nadstavba Sklady Plus rozšiřuje vlastnosti skladů o funk-
ce, které využijí společnosti se složitějším skladovým 
hospodářstvím či provozovatelé větších internetových 
obchodů.

Generování objednávek
Funkce automatického generování objednávek chybějí-
cího množství zásob k datu expedice s ohledem na skla-
dové zásoby, již vydané a přijaté objednávky a jejich 
platnost.

Příslušenství a alternativy
Možnost přiřazení jakékoliv další karty katalogu, která se 
s danou položkou prodává současně (Příslušenství), má 
stejné vlastnosti a může ji nahradit při vytváření výrobku 
nebo při prodeji (Alternativa), nebo je jen logickým ná-
sledovníkem v produktovém portfoliu (Náhrada). Také 
je možné určit karty, které se k dané položce při prodeji 
doporučují pořídit (Doplněk).

Zákazníci
 • Adresář firem
 • Nadřazené a podřízené firmy
 • Individuální ceníky a slevy
 • Platební podmínky
 • Kredit
 • CRM funkce
 • Regiony
 • Outlook2Money
 • Integrace v MS Outlook 2010
 • Tvorba dokladů z e-mailu
 • Tvorba firem v adresáři z kontaktů

Lidské zdroje
 • Personalistika a mzdy
 • Mzdové závěrky
 • Roční zúčtování daně
 • Generování příkazů k úhradě
 • Nepřítomnosti a dovolenky
 • Automatické zaúčtování
 • Časové rozlišení
 • Cestovní náhrady
 • Kniha jízd

Komunikace
 • Datové schránky
 • XML export/import
 • E-shop konektor
 • Napojení na AT Computers
 • Poštmistr – poštovní agenda
 • mapy.cz
 • iDoklad

Sklady
 • Vážený průměr, FIFO
 • Výrobní čísla, šarže, exspirace
 • Sady, komplety, výrobky
 •  Evidence přílušenství, doplňků,  

náhrady a alternativy
 • Varianty, automatické generování
 • Více měrných jednotek a čárových kódů
 • Přepočet pořizovacích cen
 • Čárové kódy – generování
 • Skladové doklady, inventury
 • Rozměry, hmotnosti, skladové pozice

Další moduly
 • EKO-KOM
 • XLS import
 • Adresář, doklady, ceníky, katalog
 • Digitální podepisování PDF
 • Report designer
 • Tvorba datasetů
 • Úprava designu
 • Scriptování

Doplňky
 • Target S4 – mzdové
       a personalistika
 • TaxEdit S4 – daňová kancelář
 • JETWEB S4
 • Datev Balance
 • Prodejna SQL
 • Integrace centrály

Účetnictví
 • Účetnictví
 • Kontroling
 • Závazky a pohledávky
 • Banka a pokladna
 • Homebanking
 • Výkaznictví
 • DPH
 • Intrastat
 • Souhrnné hlášení
 • Aktivní saldo
 • Vzájemné zápočty

Ceníky
 •  Kontrola prodeje  

pod minimální cenou
 • Odběratelské ceníky
 • Cenové hladiny
 • Podpora cizích měn
 • Množstevní slevy
 • Synchronizace
 • Časové platnosti
 • Budoucí ceny

Logistika
 • Expedice
 • Napojení na dopravce
 • Štítky, sledování
 • Online podání
 • Mobile S4 – mobilní klient
 • Tvorba dokladů, inventury
 • Trasy, schůzky
 • Offline synchronizace
 • Podpora čárových kódů

Obchod
 • Fakturace
 • Upomínky a penalizace
 • Poptávky
 • Nabídky
 • Objednávky
 • Generování objednávek
 • Dodavatelské, odběratelské názvy a kódy
 • ISIR, Creditinfo
 • ARES
 • Cashflow
 • EDI komunikace

Majetek
 • Drobný majetek
 • Evidence hmotného/nehmotného majetku
 • Více odpisových plánů
 • Porovnání odpisů
 •  Uživatelská definice odpisových  

plánů
 •  Zrychlené odepisování, mimořádné 

odpisy
 • Leasingový majetek
 • Leasingový majetek v cizích měnách
 • Inventární štítky

Automatizace
 • CSW Automatic
 • Automatická komunikace
 • Odesílání sestav e-mailem
 • Automatické akce
 • Tisky
 • Doklady e-mailem
 • Zprávy
 • Tvorba expedičních dokladů, zakázek
 • Exporty, importy

Moduly a funkce informačního systému Money S4 

Doplňte svoje Money S4

o Sklady Plus a získejte celou řadu 

užitečných funkcí.

10 CÍGLER SOFTWARE, a.s.
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Varianty
Možnost evidence, tvorby a automatického generování 
podřízených položek katalogu podle definovaných para-
metrů (barvy, velikost apod.).

Více měrných jednotek
Evidence libovolného počtu měrných jednotek vybrané 
položky katalogu a přepočtu mezi nimi, respektive mož-
nost nákupu a prodeje v různých jednotkách.

Více čárových kódů
Možnost evidence různých čárových kódů na kartách 
katalogu a jejich jednotkách (balení apod.).

Obchod na internetu
Money S4 je velmi snadné napojit na libovolný obchod na 
internetu: online importovat kontakty a objednávky a ex-
portovat změny ve skladovém sortimentu. Na internetu je 
možné pracovat se slevami, cenami vázanými na odběra-
tele, slevovými kupony a dalšími akcemi pro podporu pro-
deje. K dispozici je modul pro obchodování na internetu 
JetWeb, který je plně integrován do prostředí Money S4 
a umožňuje velmi jednoduchým způsobem rozšířit portfo-
lio vašich služeb. Propojení na Money S4 mají navíc při-
pravené všichni významní výrobci řešení pro prodej na in-
ternetu (FastCentrik, OxyOnline, Zoner inShop 4 a další).

E-shop konektor 
Modul E-shop konektor nabízí oboustran-
nou synchronizaci s prakticky libovolným 
e-shopem díky modernímu technickému 
řešení: obchod veškeré informace „čte“ 
přímo v databázi Money S4, XML přenos 
slouží jen k importu objednávek zpět do 
systému. Toto řešení umožňuje synchro-
nizaci desetitisíců záznamů během krátké 
doby, na rozdíl od běžného XML exportu, 
se kterým by tyto operace probíhaly ně-
kolik hodin.

Na internet se exportují veškeré potřebné 
údaje: seznam zboží, informace o zařaze-
ní do kategorie, jeho popis (včetně váhy, 
rozměrů a jiných specifikací, například typu, velikosti či 
barvy), související a doporučené produkty k danému vý-
robku apod. Zpět do informačního systému importujete 
objednávky pořízené zákazníky a nové adresní karty vy-
cházející z registrace klientů na e-shopu. Ty vám také 
výrazně zjednoduší práci: novým zákazníkům nemusíte 

zakládat nové položky v Adresáři, vytvoří se samy. 
Oboustranně pak synchronizujete stav zásob. 

Většina internetových obchodů dnes již zvládá komunika-
ci s informačními systémy. Prakticky všechna větší řešení 
v České republice už někdy v minulosti byla s Money S4 
propojená u některého z více než 400 našich klientů, což 
veškerá nastavení výrazně urychlí.

Outlook2Money
Elektronická pošta je dnes základem veškeré firemní ko-
munikace směrem k zákazníkům – pro její efektivní řízení 
je však nutné veškerou komunikaci evidovat a dokumen-
tovat. Typickým příkladem je přijetí e-mailové objednávky 
nebo poptávky a její zanesení do informačního systému 
včetně původního e-mailu jako připojeného dokumentu.

Specializovaný modul Outlook2Money proto umožňu-
je evidovat v Money S4 e-mailovou komunikaci z MS 
Outlook 2010 ve formě přijatých či odeslaných e-mailů 
včetně příloh. Zprávy lze přenést prostřednictvím místní 
nabídky do Money S4, kde se uloží jako Aktivity dané 
firmy a jako připojené dokumenty u dokladů. Přidává-
ní nebo zakládání aktivit je po instalaci modulu možné 
provádět v Outlooku 2010 pravým tlačítkem myši: zprá-
va se uloží včetně těla e-mailu a příloh do Money S4.

Místní nabídka Money S4 přímo v Outlooku obsahuje rychlé 
volby pro vytvoření objednávek, nabídek a poptávek, pří-
padně připojení zprávy ke stávajícím. Při ukládání aktivit 
z Outlooku do Money S4 navíc není nutné mít Money S4 
vůbec spuštěné – vše se ukládá přímo do databáze.

XLS Import
Tento rozšiřující modul slouží k importu dat z Excelu do 
systému Money S4. Funkci lze využít k mnoha různým 
účelům, většinou vám ušetří mnoho hodin zbytečné prá-
ce. Příklad: v souboru MS Excel máte vytvořený seznam 
obchodních partnerů s adresami, kontaktními údaji a kon-
taktními osobami – v nastavení modulu pak stačí 
jednoduše určit, ze kterého sloupce chcete im-
portovat data do kterého pole karty adresáře. 
Money S4 pak během krátké chvíle pro všechny 
nové partnery založí adresní karty.

Obdobně lze importovat také položky katalogu, 
ceníky, faktury, skladové a další doklady. Modul 
navíc umí vedle zakládání nových položek se-
znamů aktualizovat údaje i v těch stávajících, 
což například zabezpečí pořádek v katalogo-
vých kartách (díky jednoduchému přepsání) 
nebo „e-mailový” přenos dat obchodních part-
nerů (například aktualizaci doporučené malo-
obchodní ceny od dodavatelů).

Expedice
Modul Expedice je určen pro ty uživatele infor-
mačních systémů Money S4, kteří posílají zboží 
zákazníkům pomoci smluvních přepravců (České 
pošty, PPL). Umožňuje efektivně optimalizovat 
celý proces distribuce zásilek od automatického 
generování expedičních dokladů (nastavených 
pro jednotlivé přepravce a druhy zásilek) přes 
tisk štítků až po online podání a sledování zásilek.

Hlavní výhody modulu Expedice
• Minimalizace opakované práce s expedicemi (doklad se 

generuje podle váhy zboží v katalogu, přepravních obalů 
na skupině expedičních dokladů a konfigurace přepravce).

• Automatický proces od generování expedičních dokladů, 
tisku štítků a uzávěrek přeprav pro předání přepravcům 
až po sledování stavu jednotlivých zásilek.

• Přehled o zásilkách: co a v jakém balíku bylo expedováno, 
datum odeslání a doručení, odkaz na související doklady.

• Import rozpisu jednotlivých přeprav ke spárování v bance.

Seznam expedičních dokladů

Automatizace, přehlednost, jednoduchost …
Automatické vytvoření expedičního dokladu, online 
podání (konfigurace přepravce), stav zásilky, import 
rozpisu.

Úplná automatizace přípravy podkladů významně při-
spívá k jednodušší a rychlejší distribuci zásilek, od-
bourává náročnou „ruční” přípravu podkladů a snižuje 
chybovost zpracování.

V MS Outlooku 2010 jsou vidět detaily z adresáře Money S4 – aktivity a zakázky.

Modul Expedice získal prestižní 
ocenění IT PRODUKT 2012.

V seznamu vidíme jednotlivé expedice a stav přepravy, současně i položky 
dokladů a jejich rozdělení do balíků.

Expediční doklad – přehledně archivuje podrobné informace o přepravě a navíc 
poskytuje přímý přístup do online rozhraní přepravce, s přehlednou vizualizací 
celého procesu přepravy zásilek.



14 15Money S4CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Informační systém pro menší a střední společnosti

iDoklad konektor 
iDoklad je bezplatná online fakturace, která je vhodná 
jak pro samostatnou práci, tak k propojení s Money S3/
S4/S5. Pokud potřebujete vystavit fakturu odjinud než 
z počítače, kde je vaše Money nainstalované, iDoklad 
vám usnadní práci – je také výborným pomocníkem 
všech účetních společností, které díky němu nemusí 

ručně přepisovat faktury vystavené například v Excelu. 
Umí nejen zpracovat českou a slovenskou legislativu, 
ale navíc má formuláře i v angličtině a němčině.

Fakturace přímo ze smartphonů 
iDoklad je jediná online fakturační služba, která vám 
umožní fakturovat přímo z vašeho chytrého telefonu, 
ať už používá operační systémy Android, iOS od Applu, 
Windows Phone nebo BlackBerry. iDoklad získal pres-
tižní cenu IT produkt roku 2012, pravidelně udělovanou 
redakcí časopisu Computerworld.

Jak iDoklad konektor funguje?
• Slouží ke stahování vydaných faktur z iDokladu (zálo-

hové faktury stahovat nelze)
• Synchronizuje jeden vybraný ceník na web, s volbou 

smazat, nebo aktualizovat obsah
• Přenáší adresu s fakturou, úhrady z Money
• Importuje z více účtů zároveň

EDI komunikace 
Zastupuje úlohu komunikačního manažera s jednotlivými 
poskytovateli EDI služeb, zajišťuje samotnou výměnu dat 
mezi jednotlivými obchodními partnery.

Pomocí EDI komunikačního můstku se dají přenášet tyto 
doklady:
• Faktura      •  Dodací list      •  Objednávka

Komunikace s ATC 
Pomocí můstku je možné komunikovat s firmou AT Com-
puters. Je možné importovat katalog a ceníky, nebo lze 
stáhnout faktury vystavené na firmu s vazbou na zbo-
ží. Při importu katalogu a ceníku je možné zvolit, který 
ceník se má aktualizovat a do jaké skupiny v katalogu 
přijdou importované položky. Při importu dokladů lze 
vybrat konkrétní číslo dokladu nebo doklady za období, 
načítají se doklady se skladovými a textovými polož-
kami. Jednotlivé importované faktury se zobrazují jako 
vyplněné karty a uživatel má možnost je rovnou uložit 
nebo provést nějakou změnu.

 

iDoklad získal
řadu ocenění, například:

Menší společnost
s vlastní instalací:
– náklady 50 000 Kč 

Pan Petr Zálešák po prezentaci systému Money S4 usou-
dil, že systém pokryje jeho požadavky, je dostatečně 
intuitivní a uživatelsky přívětivý. Rozhodl se tedy, že 
nepotřebuje další služby ze strany CÍGLER SOFTWARE 
a Money S4 si nasadí vlastními silami zcela sám, 
od A do Z.
Po úhradě licence Money S4 Premium pro 6 uživatelů 
mu obratem dorazila krabice s instalačními médii, licencí, 
manuály a základní metodikou „jak na to“. Pan Zálešák 
snadno prošel spouštěcím procesem a systém si nejen 
nainstaloval, ale i úspěšně konfiguroval všechna důležitá 
nastavení – stačila jediná konzultace s technickou podpo-
rou. Dnes systém již druhým rokem provozuje a je velmi 
spokojený:

„Money S4 se mi od prvního předvedení velmi 
líbilo, disponovalo funkcemi, které jsem ve své 
firmě skutečně chtěl. Protože počítačům rozu-
mím a nepotřeboval jsem žádné složitosti, sys-
tém jsem si nasadil poměrně jednoduše sám. Líbí 
se mi, že takto komplexní aplikaci dovedu spra-
vovat svépomocí, bez zbytečných nákladů na cizí 
techniky. Když jsem něco nevěděl, zatím mi vždy 
poradila technická podpora.‟  

Společnost Zálešák velkoobchod s.r.o. se věnuje malo-
obchodu a velkoobchodu materiálů pro instalaci vody, 
topení a plynu.

Jak lze získat Money?
Výběr z typických instalací systému

Střední společnost
s úpravou na míru:
– náklady 200 000 Kč 

Společnost REP Tisk spol. s r.o. 
je držitelem mezinárodního kva-

litativního certifikátu PSO, uděleným evropskou certifikační 
autoritou Ugra ze Švýcarska. Hlavním požadavkem na 
nové řešení byla automatizace firemních procesů, 
spočívající v propojení Money S4 s web-to-print systémem, 
a společně s tím probíhal i výběr a nasazení nového hard-
warového vybavení. 

Náročné podnikové procesy dnes fungují v maximální 
možné míře automaticky. Klient REP Tisku si například 
přes internet objedná vizitky. Systém zcela automa-
ticky, bez jakéhokoliv zásahu pracovníka, vytvoří pří-
slušné doklady v Money S4, objedná dopravu, vytiskne 
štítky i faktury, zkontroluje tisková data, vyřadí je a na-
konec i vytiskne. Zaměstnanec společnosti je pak jen 
vytáhne z tiskárny, nařeže, zabalí a předá přepravci PPL. 

Pro specifikaci celého projektu vytvořili pracovníci 
CÍGLER SOFTWARE krátkou studii, která vznikala 
v úzké spolupráci s budoucími uživateli. Z ní pak přiro-
zeně vyplynuly požadavky na úpravu Money S4 a přes-
né nastavení automatizace procesů. Vlastní nasazení 
12 uživatelů balíčku Money S4 Premium, CSW Auto-
matic a modulu Expedice proběhlo v 9 dnech rozpro-
střených do 2 měsíců. Jeden den probíhala instalace, 
další převod dat z předchozího systému, následující 
dny zase školení uživatelů. Mezi tím byl průběžně na-
stavován systém a vytvářely se veškeré úpravy.

Ing. Marek Pavlišta, obchodní ředitel, je velmi spokojený: 
„Nasazení Money S4 proběhlo velmi jednoduše, 
technici CÍGLER SOFTWARE připravili systém na 
míru přesně podle našich požadavků a sami při-
šli se spoustou zajímavých nápadů, které nám 
následně ušetřily spoustu času a práce. Provozní 
věci nám dnes zabírají minimum času.‟

www.reptisk.cz
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