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Všeobecné instrukce k instalaci software firmy 2MSoft
Většina programů využívá stejné technologie firmy Microsoft, jako Microsoft Data Access (MDAC) nebo
OLE a COM (DCOM) atp.
Proto je nutné v závislosti na Vašem operačním systému tyto technologie mít nainstalovány či
aktualizovány. Na instalačním CD-ROM se vždy nachází adresář SERVIS nebo SERVICE, kde tyto
technologie jsou připraveny k instalaci.
MDAC_TYP.EXE – stačí spustit , instaluje poslední verzi MDAC
DCOM95.EXE – stačí spustit, instaluje pro Windows 95 OLE a COM (pouze Windows 95)
DCOM98.EXE – stačí spustit, instaluje pro Windows 98 OLE a COM (pouze Windows 98)
JETSP3*.EXE- stačí spustit, instaluje poslední verzi databázového jádra Microsoft JET (hvězdička
znamená, že za názvem může být de facto cokoliv např. E pro anglickou verzi, či CZ pro českou verzi
atp.)
OLE a COM jsou již součástí moderních OS jako Windows Millenium, 2000 či XP. U těchto zmíněných
operačních systémů je vhodné instalovat poslední verzi MDAC, byť základní verze této technologie je již
obsažena v těchto operačních systémech.
Všeobecně lze říci, že doporučený operační systém je MS Windows XP, 7 (česká verze) s instalovaným
posledním tzv. „Service packem“, kde stačí pouze aktualizovat Microsoft JET a MDAC. Starší verze MS
Windows již nejsou podporovány. MS Windows Vista nedoporučujeme - je to velmi problematický operační
systém. MS Windows 8.1 má svá specifika na chod a funkci Agenda PAM a bez znalosti těchto specifk a
úpravě operačního systému není možné PAM provozovat. Viz. část popisující problematické okolnosti.
Máme klienty, kteří nemají s Windows 8.1 vůbec žádné problémy a máme klienty, kteří mají a stejné
nastavení operačního systému nefunguje. Při posledních testech MS Windows 10 beta fungovala Agenda
PAM zcela bez problémů, ovšem u oficiální ostré verze se ještě může lecos změnit. Mějte vždy na
paměti, že instalace jak technologického balíčku tak samotné PAM je třeba spustit jako
správce systému!!!
Aktuální verze programů, jejich opravy či informace o instalacích, včetně možnosti stažení všech
podpůrných technologií jsou na internetových stránkách firmy 2Msoft: http://www.2msoft.net
v sekci „Download / Ke stažení“ -> „Technologie třetích stran“.
DŮLEŽITÉ! - Veškerý software od 2MSoft je 32 bitový. To znamená, že za určitých podmínek běží pod 64
bitovým operačním systémem např. MS Windows 7 64-bit, ale všechny navazující komponenty jako např.
MS Outlook a další musí být rovněž 32 bitové, jinak se spolu NIKDY nedomluví! Takže pokud provozujete
Agenda PAM a používáte k hromadné korespondenci MAPI tj. MS Outlook, tak i instalovaný MS Office musí
být 32 bitový!
Vzhledem k situaci se neplánuje přepis jakéhokoliv našeho software na 64bitovou platformu. Nemá to
technický význam a ani ekonomický reálný rámec.
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- označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze k Expertnímu módu
- označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze k Profesional verzi
(rozšířená verze), zároveň je součástí i Experta pochopitelně
- označuje v příručce pasáž, která se vztahuje pouze ke Standard verzi
(základní verze)
od licencí vydaných od 1.9.2012 již rozdělení Profesional, Expert, Std nehraje roli.
Prodáváme pouze kompletní funkční vybavení Agenda PAM z důvodů totální provázanosti
jednotlivých funkcionalit. Důvodová zpráva a ceník je na internetových stránkách
www.2msoft.net/agendapam

- dostupné pouze u příplatkového SQL modulu

- dostupné pouze u příplatkového modulu rozšířená Statistika

- tato značka Vás upozorňuje na stať, které je vhodné věnovat zvýšenou pozornost
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Co je Agenda PAM?
Jedná se o komplexní a velmi provázané softwarové řešení provozu pojišťovací makléřské společnosti*)
nebo pojišťovacího agenta. Agenda PAM je 32bitový software pro Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
(funguje i na 64 bitové platformě). Nejlépe a nejrychleji funguje na Windows 7 32-bit. Jako doplněk lze
objednat i zjednodušenou formu Agendy PAM jako extranet aplikaci tj. internetová a máme vyzkoušené,
že to dobře funguje i na moderních mobilních telefonech s přístupem na internet. Toto webové rozhraní je
určeno právě pro externisty a spolupracující subjekty dané makléřské společnosti.
Agenda PAM je také zařízena na provoz ve více úrovňovém uspořádání jako např. holding. Jednoduše
řečeno lze provozovat jednu PAM centrálně a distribuovat data směrem dolů k jednotlivých podřízeným
společnostem. Software pochopitelně umí pracovat i na síti LAN s omezením přes uživatelské účty.
Dokonce lze definovat to, že uživatel PAM je zároveň i Externista a tím mu omezit přístup k datům, které s
ním nesouvisí (smlouvy, externisté).
Klíčové vlastnosti programu
Primárně tento software vznikl na rozpočítávání provizí za sjednané pojištění, takže pochopitelně umí toto.
Původně jen pro Pojišťovnu České spořitelny a Kooperativu, ale v současné době, kdy se program rozšířil
do makléřské sféry, byla udělána opatření aby šlo zpracovat jakýkoliv pojišťovací ústav.
Nabízíme dvě metody pro výpočet jeden tzv. produktový, přes nastavení jednotlivých produktů s určitou
možností kontroly vstupních provizí nebo podílovou metodu tj. rozdělení vstupní provize jako takové bez
kontroly zda je tato vstupní částka v pořádku či nikoliv.
Agenda PAM samozřejmě obsahuje databázi klientů provázaných na smlouvy s možností hromadného
mailingu. U každého klienta lze archivovat různé dokumenty či fotokopie dokladů apod. Ke klientům je
vázán systém úkolů, který je propleten na externisty (prodejce) a lze takto efektivně řídit výročí smluv,
jejich blížící se datum ukončení nebo dlužné pojistné. Jsou k dispozici nástroje zvyšující datovou kvalitu a
tém je validace ekonomických subjektů přes ARES a validace adres pomocí RÚIAN a návrhem vhodné či
podobné adresy s odkazem do Google Maps pro případnou kontrolu.
Velký potenciál přináší i nový CRM modul, který dokáže v rámci kampaní generovat poštovní štítky a
podací lístky. Dále je tento systém schopen sledovat elektronickou komunikaci s klientem a tuto
komunikaci archivovat a seskupovat podle předmětu.
V Agenda PAM pochopitelně nesmí chybět modul či databáze externistů neboli prodejců. Zde je možné
nastavit celou řadu vlastností, jak se daný subjekt bude chovat při výpočtu provizí. Odtud se nakonec
distribuují provizní lístky a celá řada dalších podpůrných sestav. Aby bylo možné efektivně řídit tyto
spolupracovníky je připojen celý důmyslný a komplexní statistický modul. Externisté mohou pracovat ve
dvoustupňovém multi-levelu (více vrstvá struktura). Nechybí ani možnost hromadné korespondence nebo
generování platebních příkazů s provizemi do banky. Rovněž i zde je možné evidovat připojené
písemnosti, doklady apod.
Dalším nezbytným modulem jsou smlouvy. V databázi smluv je pochopitelně evidována smlouva, její
veškeré datumové údaje, stav smlouvy, vazba na klienta či pojišťovnu nebo produkt. Dále je možné
smlouvu vázat na prodejce, získatele, manažera (to celé dvakrát) a ještě zprostředkovatele.
Každou vazbu lze procentuálně či fixní částkou ovlivňovat při výpočtu provizí. Výše provize tedy lze ovlivnit
nastavením produktu, následně procentem daného externisty a ve třetí úrovni ještě na úrovni každé
smlouvy. U zprostředkovatele lze určit, zda se jedná jen o jednorázovou provizi, to zajistí, že se již žádná
další z této smlouvy nevyplatí jeho směrem.
Modul smlouvy je poměrně dosti komplexní, umožňuje celou řadu statistických operací, výběrů, filtrů až
po speciální funkce jako je import / export dat nebo manipulace s daty. Nechybí provázání se dokumenty
(naskenované smlouvy apod.), statistika výplat provizí a vůbec ziskovost dané smlouvy.
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K dané smlouvě lze evidovat vozy či osoby jako extra údaje.
Ke smlouvě lze evidovat kompletní průběh likvidace pojistné události.
Modul provizí a importu dat zajišťuje práci s provizemi a jejích výpočet, který lze ještě řídit jednotlivými
volbami. I zde je několik nástrojů sloužících ke kontrole dat, statistice výnosnosti vašeho byznysu. Dále je
tu import dlužníků či končících nebo ukončených smluv, ze kterého lze automaticky generovat již zmíněné
úkoly pro klienty a externisty.
Samozřejmostí je údržba databází a zálohování do šifrovaného archivu. Uživatelsky řízený přístup do
jednotlivých modulů a evidence důležitých kroků. Většina klíčových funkcí vytváří LOG soubory, které
detailně informují o průběhu celé operace nebo o chybách vzniklých během těchto operací.
Agenda PAM odráží v současnosti léta spolupráce a vývoje s makléřskými společnostmi a byla již při
různých kontrolách podrobena zkoumání ze strany ČNB. I když se nejedná vyloženě o levné řešení,
každopádně jde o jeden z nejlepších softwarových řešení na trhu prověřeného praxí, kde jsou patrné tisíce
hodin vývoje. Díky své otevřenosti a flexibilitě dokáže svým zákazníkům nabídnout opravdu hodně a ve
výsledku ušetří spoustu prostředků za ušetřený čas a díky automatizovaným procesům prokazatelně šetří
lidské zdroje a jiné náklady.
*)

Pojišťovací makléřskou společností se zde spíše rozumí ta společnost, která pracuje systémem, kdy
předepsané pojistné inkasuje přímo pojišťovna. Od verze 4.9.3. inkasní makléře Agenda PAM podporuje
rovněž, ale ne tak sofistikovaně jako druhou skupinu.
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Schéma jak Agenda funguje

Jak je patrné z obrázku Agenda umí od verze 1.5.0 pracovat v organizační struktuře a v omezené míře
(úmyslně) si předávat data. Zobrazeno je jak přicházejí data z Pojišťovny do vedoucí organizace splňující
nová přísná pravidla a slučující více externistů. Pak je patrné jak tato organizace komunikuje s přímými
externisty a jak s partnerskou firmou / externistou na základě jiných výpočetních pravidel.
Pro obousměrnou elektronickou komunikaci je zapotřebí aby vedoucí subjekt měl Expert verzi Agendy a
podřízený subjekt alespoň Profi (Rozšířenou verzi). Pro jednostrannou komunikaci ovšem stačí i Základní
verze Agendy PAM.
*) APR soubor (export provizí z modulu Externisté) obsahuje databázi smluv, klientů spojených
s provizemi a databázi samotných provizí.
*) SML soubor (export smluv z modulu Smlouvy) obsahuje pouze základní informace o smlouvě bez
poznámek a bez klientů
*) .csv – je univerzální datový soubor. MS Excel jej otevírá jako tabulku naprosto bez problémů.
*) .pdf – soubor standardního formátu Adobe Acrobat
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Agenda v síťovém prostředí – pouze verze Expert nebo Klient

FileServer:

Agenda Expert
UniAdres.mdb

users

MS Windows 2000/2003 Server, Novell, Linux

login
admin message

Koresp.mdb
****************

server

lokální uživatelský certifikát
Hardwarový certifikát (expert
režim je vázán na konkrétní hardware)
lic.dat - s identifikátorem proti
serverovému certifikátu, údaji o
uživateli, typ licence, počet externistů,
expirace atd...

CSPAgenda.mdb
Dluznici.mdb
user_log.dba

Agenda Client

AdminAgenda.exe
CompressLOG.exe

UniAdres.mdb

****************

Koresp.mdb

serverový certifikát

****************

xxxx.sce -

lokální uživatelský certifikát
Hardwarový certifikát

s identifikátorem proti
lokálnímu certifikátu

(expert/client režim

je vázán na konkrétní hardware)

lic.dat - s identifikátorem proti serverovému
certifikátu, údaji o uživateli, typ licence, počet
externistů, expirace atd...
Client neobsahuje zálohování, konfiguraci a
import s kalkulací provizí

Doporučená sestava je 1x Expert verze a Yx verzí Client. Zásadní operace se tedy provádí pouze z jedné
stanice, která má Expert režim a ostatní méně významné operace se provádějí z Client verze
(Expert/Client je úplný název)
K centrální databázi se nelze připojit dvakrát v jeden okamžik se stejným certifikátem a to platí jak o
Expert módu tak i Client módu. Zároveň ani uživatelské jméno se nemůže připojit k databázi vícekrát než
jednou. Dalším prvkem ochrany z důvodu neblahých zkušeností s kopírováním a vícenásobným
používáním Agendy je vázanost běhu aplikace na konkrétní hardware, více viz. instrukce pro Expert a
Client režim (zvláštní dokument). V síťovém provozu nemějte NIKDY databáze jak v lokální složce tak na
sdíleném disku, vždy jen tam, kam směřuje hodnota v AGENDA.INI souboru!
Pro Administrátora systému jsou určeny dva programy AdminAgenda.exe a CompressLOG.exe.
Administrátor má přehled o tom, kdo je právě nahlášen do Agendy, může databázi zablokovat pro další
klienty, kteří se chtějí nahlásit a dále může snadno rozeslat na nahlášené stanice upozornění viz.
následující obrázek. Více podrobností jsou předmětem zaškolení.

Odstraní přihlášeného uživatele z databáze. Nutné po havárii počítače, či programu. Potom uživatel (pouze u Expert verze nebo
Klienta) zůstane nadále přihlášen k centrální databázi. Pak je nutné použít tlačítko „Delete User“.
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Hlavní okno programu

Základní obrazovka s přístupem do jednotlivých modulů. Kliknutím na obrázek jste přesměrováni na
internetové stránky Agendy. Při startu programu se ověřuje verze databáze proti verzi programu. Pokud je
verze databáze vyšší nežli verze programu tak to nevadí, ale pokud verze databáze je nižší nežli verze
programu objeví se následující hlášení:

Potvrďte chybové hlášení a otevřete modul „Zálohování“. Je nutné databázi synchronizovat se vzorem
nové struktury. Dále viz. tato příručka popis „Zálohování“

*) Jednotlivé moduly ukončujte prosím příslušným tlačítkem

a nikoliv jen uzavřením okna
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Login v síťovém či multi-uživatelském prostředí

Program může fungovat více uživatelsky a pochopitelně i síťově pouze v Expertním režimu. Zde Vás
program identifikuje podle USER Name (uživatelské jméno) a hesla. Pokud třikrát chybně vložíte heslo
bude Váš uživatelský účet zablokován. Pouze administrátor mající přístup do modulu Konfigurace, může
obnovit zablokovaný účet.
V tomto režimu se veškeré operace uživatelů logují a lze tak dohledat kdo změnil údaje na smlouvě, kdo
smlouvu smazal, kdo vložil nového klienta apod.
Agenda PAM umožňuje za určitých podmínek chod ve více instancích, každá instance musí být ovšem
licencovaná. Dokonce na jednom PC a jednom operačním systému, lze provozovat naráz více systémů
Agenda PAM a to dokonce pro různé subjekty (správa vice Agend PAM). Nebo této funkce lze využít např.
na serveru a formou vzdálené plochy či Terminal Services zajistit přístup síťových uživatelů na PAM bez
fyzického kontaktu s databází či uložištěm. Pro konfiguraci a licencování tohoto stavu kontaktujte 2MSoft.
Více viz. str. 136
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Klienti

Tak jako v ostatních modulech, tento seznam slouží jako náhled a posun v databázi. Změny lze provádět
pouze v záložce Detaily …

Vkládání základních údajů o klientech – každý klient se vkládá pouze jednou, pak je u něj vidět, kolik a
jakých smluv již má uzavřeno, nebo pokud v dané smlouvě figuruje jako pojištěná osoba – může sloužit
pro rozhodování o rozsahu další nabídky. Pozor, je tedy možné, že se v seznamu objeví smlouva, která
sice nemá vztah ke klientovi jenom jako pojistník, ale třeba také jako pojištěný a může se tam tedy ta
smlouva teoreticky vyskytnout vícekrát.
V modulu Smlouvy se poté přiřazuje z této databáze klient.
Jako ve všech evidenčních modulech je možné záznamy pořizovat, mazat, vyhledávat atd…
Smazat lze pouze klienta, který není svázán s existující smlouvou.Pokud chcete klienta smazat, je třeba
nejprve smlouvu změnit nebo smazat.
Změny v údajích lze provádět pouze v záložce Detaily, v seznamu nikoliv.
Políčko „Inter.IDF“ znamená Interní identifikátor, slouží pro interní číslo Klienta. Mělo by být jednoznačné
a neopakující se. Slouží k bezejmenné identifikaci zákazníka. Rovněž se sem přebírá z importu dat číslo
zákazníka, pokud existuje ve Vašem starém systému.
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Název klienta je pole, které se konsoliduje z pole Firma + titul + příjmení + jméno. Pro hromadnou
operaci poslouží nabídka „Nástroje“, jinak automaticky se generuje při funkci „Uložit“. Slouží ke
kompletnějšímu využití informační buňky v sestavě Provizní lístek (sloupec Kontakt), více viz.
Externisté/Sestavy.
Kontaktní adresy klienta - Nově od verze 4.6.1. je možné u klienta evidovat libovolný počet
kontaktních adres {F9}, adresa platná a s nejvyšší prioritou je posléze považována za hlavní kontaktní
adresu resp. Tu , která se použije pro hromadnou korespondenci a reporting externistům.

Jak je patrné, lze evidovat různé druhy resp. Typy kontaktů. Důležitá je jejich priorita a to že je kontakt
platný.

Zeleným tlačítkem vybraný kontakt se zkopíruje do hlavní karty klienta.
Jinak lze automaticky vygenerovat resp. Aktualizovat platné adresy všech klientů na základě výše
uvedeného pravidla z hlavní nabídky „Nástroje/Hromadně aktualizovat kontakt …“.
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Seřadíte-li tabulku dle podmínek v nabídce Dotaz, lze do zeleného políčka vpisovat počáteční písmena
požadovaného vyhledávání v daném poli. V tomto případě je to Příjmení. Seřadíte-li tabulku klientů podle
Města, bude vyhledávání provedeno v poli „Město“. Z příkladu je patrné po napsání „Nov“, že program
skočí na první záznam s těmito počátečními písmeny.
Tato funkce je obsažena ve všech modulech a měla by usnadnit vyhledávání v databázích.

Dokumenty

Novinka od verze 1.2.4. je obsažena ve všech modulech, kde se samozřejmě vztahuje k příslušnému
Externistovi, či Smlouvě nebo v tomto případě Klientovi. Více dokumentů vztažených k jednotce je řazeno
podle tzv. extenze (DOC – MS Word, XLS – MS Excel atd…)
Obsluha je triviální. Tlačítkem [Přidat] se založí nový záznam a jste vyzváni k nalistování příslušného
souboru (může to být cokoliv). Ve sloupci Popis si můžete udělat poznámku (max.255 znaků). Změnu
uložíte kliknutím na [Uložit]. Tlačítko [Soubor] slouží k určení jiného souboru a tlačítko [Otevřít]
automaticky otevře dokument - ovšem je-li systémem Microsoft Windows rozpoznán a otevřen
v příslušném programu.
Touto novou funkcí máte zajištěnou provázanost například smluv s klientem, nebo kopie smlouvy
samotné, která je například v PDF formátu a tak ji máte vždy po ruce aniž byste jí museli pracně
vyhledávat.
Od verze 6.6.2. je možné kliknout na tabulku a CTRL+F otevřít okno, které umožňuje vyhledávání a řazení
v seznamu dokumentů, toto se ocení až v případě, že k objektu (Smlouva,Klient,Externista) evidujete větší
množství příloh.
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Sestavy a funkce –

Pod touto záložkou naleznete sestavy týkající se klientů. V této verzi je k dispozici sestava o významu
klientů podle dvou kriterií: Suma Pojistného za smlouvy a Suma za Pojistné částky za uzavřené smlouvy.
Náhled sestavy je v následujícím obrázku.
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Export klientů pro účely hromadné korespondence

Tato důmyslná funkce umožňuje podle nejrůznějších kriterií vyexportovat adresy klientů do externí
databáze (UniAdres.mdb), která je používána externím programem pro univerzální hromadnou
korespondenci. Ovšem i výsledný seznam klientů se zobrazí v tabulce (Seznam) a je možné s ním nadále
pracovat, např. rozeslat hromadný email s jednou přílohou. Viz. Položka v menu „Hromadná
korespondence/ Poslat všem vybraným … klientům email“.

Od verze 4.5.1.b Tato funkce jako již rozesílá email jen prostřednictvím obou rozhraní MAPI i SMTP, tudíž
lze vkládat i zprávy psané v HTML kódu.
Nejprve zvolte kriterium a příslušné hodnoty (pokud jsou vyžadovány). Poté klikněte na tlačítko Export. Po
provedení budete informováni o tom, že export proběhl.

- Pokud si klient nepřeje být oslovován hromadnou korespondencí, je možné u tohoto klienta tento

údaj vést v patrnosti pomocí stavu zamáčknutého červeného x
Pak lze v SQL dotazu doplnit filtr HromadnaKorespondenceNE=False a to zajistí, že ti, kteří mají tento
stav označen, budou z výběru vyřazeni.
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- Export klientů dle vlastního modifikovaného SQL. Tato funkce je jen pro experty znalé SQL a
pouze na vlastní nebezpečí ! Ovšem umožňuje ještě více konkrétněji vybrat klienty podle mnoha kriterií.
Ovšem tato cesta není příliš komfortní a hlavně běžný uživatel není schopen zjistit přesné názvy tabulek a
polí. Na tomto místě je vhodná spolupráce s firmou 2MSoft. Doporučujeme příplatkový SQL modul.

mnohem komfortnější je ovšem příplatkový modul tzv. SQL modul
zde je jen ukázka jak vypadá jedna ze záložek se seznamem předdefinovaných dotazů (SQL dotazy), které
lze libovolně přidávat, generovat či importovat od jiných subjektů …. Více popis SQL modulu u popisu
modulu Smlouvy.

Smazat klienta podle APR – při načtení APR souboru se také přidávají klienti vázaní na
smlouvy do Vašeho systému Agendy. Aby je šlo zrušit, lze použít tuto funkci. Je ovšem třeba znát číslo
počítadla, podle kterého se smažou.
Požadavek na ruční vložení APR čísla je záměrné z bezpečnostních důvodů.
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Zobrazení klientů podle APR je vztaženo k vybranému číslu dávky (APR) ze seznamu ručních APR/Dávek.
Zde stačí mít příslušnou dávku označenu.
Zobrazení klientů podle systémového APR znamená záznamy přidané systémovým procesem jako například
automatická aktualizace smluv v modulu Smlouvy
Předposlední položkou je nalezení klienta, který nemá v Agendě žádnou přiřazenou smlouvu, takto jej lze
vyhledat a popřípadě smazat. Hromadně lze toto provést pouze v SQL modulu (příplatkový modul)
Poslední funkce v této nabídce je seřazení Klientů podle jejich rodného čísla nebo IČ a vyhledání duplicity
podle tohoto klíče. Na obsluze je potom konsolidace přiřazených smluv pod jednoho a smazání klienta již
bez smluv a tím zajistit čistotu dat. K duplicitám dochází při automatických procesech, kdy se klíčové údaje
liší a Agenda PAM se má důvod domnívat, že jde o nového klienta. Následné posouzení a konsolidace se
musí provést ručně.
Na pomoc této operaci vznikla funkce přesunu smluv, úkolů apod. pod jiného klienta.

poté klient bez smluv a bez vazeb je možné smazat. Viz. dále

Konsolidace klientů

v nabídce v modulu Klienti naleznete novou položku “Seřadit dle IČ/RČ a nalézt první duplicitu”. Klávesová
zkratka F2.
Tato funkce vybere ty klienty, kteří mají IČ/RČ a seřadí je, potom program začne prohledávat záznam po
záznamu a vyhledá dva stejné záznamy se stejným RČ nebo IČ. Počítač pípne a zastaví hledání. Zastaví se
vždy u druhého nalezeného. Ze seznamu porovnáte, který chcete, aby zůstal v databázi.
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Program Agenda PAM automaticky vyplní ID prvního klienta to políčka pro převod. Zároveň vybere
všechny klienty, kteří mají totožné IČ/RČ.
Zde posuvník slouží pouze pro náhled, kdo všechno spadá do této skupiny, ale změnit číslo cílového
klienta se musí z bezpečnostních důvodů ručně.
Pak stačí kliknout na příslušné tlačítko.
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Agenda se vás dotáže, zda s převodem souhlasíte. Dle hlášení se dozvíte co všechno bude předmětem
převodu.

Pokud zadáte ID klienta, který nespadá do výběru těch co mají totožné IČ/RČ, obdržíte následující hlášení.
Převod je možný I mezi ostatními klienty, ale je nutné na to obsluhu důrazně upozornit.
Po potvrzení se načte seznam všech klientů a je nutné kliknout na tlačítko převodu znovu …

Po chvilce práce počítače se Vám objeví hlášení o smazání klienta, který touto dobou již nemá žádných
vazeb ani na smlouvy ani dokumenty ba ani platby externistům …

po smazání klienta se Agenda posune na nového cílového klienta a vy můžete buďto celou operaci
opakovat tj. nové hledání duplicitního záznamu v klientech nebo pokračovat v běžné práci.

Jak zrušit zadané datum narození?

Po jednou již vloženém datu, není toto datum možné běžným způsobem zrušit. Proto je třeba použít
tlačítko vpravo s nápisem "0"
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Úkoly
Tato nová funkce se objevuje až od verze 3.5. Jejím smyslem je upozornit obsluhu na události či úkoly
vztažené ke klientovi. Po startu Agenda PAM se objeví okno Alarmu (viz.dále) s aktuálními úkoly
v definovaném rozpětí dnů od aktuálního datumu. Standartně je to -7 dní a +7 dní. V souboru AGENDA.INI
lze tyto hodnoty upravit podle vlastní potřeby.
AGENDA.INI
Alarm_Dny_minus=7
Alarm_Dny_plus=7
Některé úkoly se generují automaticky, jako například při načtení končících/ukončených smluv nebo
načítání dlužníků.
Pochopitelně tuto možnost lze vypnout příslušným vypínačem.
Úkoly Alarmu lze ručně vkládat v modulu Klienti tlačítkem „Nová akce“, poté modifikovat v pravé části.
Tlačítkem „Uložit“ uložíte změny, smazat je jasné.
Filtrovat – zobrazí úkoly svázané jen s aktuální smlouvou označenou v záložce Detaily, seřadí podle data a
zobrazí jen nevyřízené. Pokud chcete vidět i vyřízené úkoly, stačí zatrhnout volbu „ukázat i vyřízené“ a
znovu kliknout na Filtrovat.
Dále je možné ještě zobrazit jen úkoly spadající do kategorie, definované v Nastavení/úkoly. Standartně
Agenda PAM uvažuje v kódech E (Externista), M (Manager, správce PAM, K (Klient). Kromě těchto určení
můžete pochopitelně použít i vlastní jednopísmenný kód.

Vepíšete kód a zatrhnete volbu a kliknete na tlačítko
Filtrovat.

Při vložení nového úkolu (akce), jste dotázáni, zda-li chcete použít údaje o smlouvě z právě zvolené
smlouvy v záložce Detaily. Rovněž jako odpovědný Externista je vybrán Prodejce. Datum upozornění
musíte poté zvolit z kalendáře vpravo dvoj klikem na vybrané datum.
Od verze 5.3.0. je možno úkol označit jako trvalý úkol. Takový úkol po uložení změní datum Alarmu na
1.1.2999 a nelze jej označit jako vyřízený automatickým procesem (tj. tlačítko). Tento úkol se má stále
zobrazovat příslušným osobám po dobu dokud jej oprávněná osoba nesmaže. V modulu Alarm lze tyto
úkoly zobrazit samostatně kombinací tlačítek CTRL+T
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Slouží pro vložení č.smlouvy

Přepínač na akustické upozornění v Outlooku

poznámky

Vybraný stávající úkol lze pochopitelně duplikovat a následně upravit.
Úkol lze označit za vyřízený, kde se automaticky přiřadí Datum a čas vyřízení.
Další příjemná funkce je možnost automatického vygenerování tohoto úkolu do kalendáře Microsoft
Outlook a po následné synchronizaci s mobilním telefonem budete upozorněni i mimo kancelář - například.
Chcete-li být upozorněni v Outlooku na úkol, stačí mít před exportem úkolu do Outlooku zapnutý zvoneček

Seznam dnešních akcí a úkolů – je zavolání okna Alarmu, toho, které se automaticky objeví při startu Agenda PAM (lze
opět zakázat úpravou příslušné hodnoty v AGENDA.INI souboru položka Alarm=-1, 0 - vypnuto)
Hromadně lze všechny úkoly u tohoto klienta generovat do Microsoft Outlook
Totéž ale jako email klientovi hromadně {F8} (i jednotlivě {F6}). Nemá-li klient emailovou adresu, program
automaticky přiřadí adresu klient@klient.com, pak je třeba toto následně upravit. Zároveň Agenda PAM vytvoří tabulku
s úkoly ve formátu Microsoft Excel a tu přiloží jako přílohu!
Sloupec POZN ale musí být z technických důvodů omezen na 255 znaků, to ale neplatí pro vygenerovaný text těla
zprávy emailu, tam se vloží celý text z poznámek.
U jednotlivého úkolu {F6} je obsluze systému nabídnuto ze tří alternativ, komu daný úkol poslat, kde jako preference
je zvolena adresa podle typu určení úkolu. Uvažujeme Externistu, Klienta a Manažera nebo-li uživatele PAM
(respon_USER).
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Ukázka jak vypadá vygenerování emailu s úkoly.
Takto efektivně můžete upozornit klienta na končící nebo ukončenou smlouvu, nebo na dluh apod.

Takto vypadá okno „Alarm“ s úkoly. Pochopitelně se na detail úkolu (modul Klienti) lze dostat označením příslušného
úkolu a klávesou F2 (Operace s úkolem)
Odtud lze označit úkol za vyřízený, filtrovat obsah podle vyřízených, nevyřízených nebo všech úkolů.
Řadit podle několika parametrů.
Hledat v zobrazených úkolech {F3} – umožní vyhledávat jen v úkolech , které jsou zobrazeny v tomto okně.
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V Agenda PAM lze úkol navíc přiřadit zodpovědnému uživateli PAMky (pouze v síťovém prostředí) tj. pracovnímu
kolegovy/kolegyni. Zde je ve sloupci „respon_USER“. Sloupec „created_USER“ říká, pod čím uživatelským profilem
tento úkol/událost vznikl(a).

V okně úkolů/událostí je poté tlačítko, které ukáže úkoly podle příslušných kriterií, ale jen pro aktuálně
nahlášeného uživatele Agenda PAM. Nově od verze 6.6.2. je toto tlačítko pojmenované "current_USER".

schéma jak jsou úkoly propojeny v Agenda PAM

.vcs příloha v emailu ohledně úkolu slouží k importu daného úkolu/ů v prostředí chytrého mobilního telefonu. Je tedy
nutné aby se tento email otevřel v telefonu a klepnutím na přílohu se vám nabídne import. Soubor odpovídá standartu
vCalendar verze 1.0 a moderní telefony s operačním systémem Android s tím umí pracovat. Teoreticky by to mělo
fungovat i na iPhonech od společnosti Apple.
.ics je totéž, akorát ve formátu iCalendar verze 2.0 a funguje to s organizery na počítači jako je MS Outlook 2010,
eMClient, Sean Monkey, IBM LotusNotes a další
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Příklad práce s mobilním telefonem se systémem Android 4.0

V emailu vygenerovaném PAMkou jsou 2 přílohy, jak již bylo zmíněno. Pro mobilní telefon je rozeznatelná ta s příponou
.vcs. Stačí na ni kliknout a objeví se dotaz zda chcete importovat do kalendáře. Pokud to potvrdíte, dosadí se úkol do
kalendáře viz. následující obrázek.

Z technických důvodů je z úkolu (ics, vcs) odstraněna diakritika. U souboru .vcs dokonce i odřádkování v poznámce
neb se doposud nepodařilo toto vyřešit, proto je tam místo odřádkování vložena mezera.
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Klienti – CRM
CRM znamená Customer Relationship Management a přeloženo je to řízení vztahu se zákazníkem.
V Agenda PAM se touto problematikou také zabýváme, ale podstatně jednodušší formou než jsou
sofistikované systémy za miliony korun jako SAP apod.
V našem CRM řešíme např. tisk štítků a podacích archů pro tištěné kampaně. Hromadný emailing umí
Agenda již dávno. Dále umíme řešit archivaci emailové komunikace s klientem viz. následující obrázek

Moderní emailové nástroje umí každou započatou komunikaci označit identifikátorem a tak lze výměnu
emailů seskupit do tzv. konverzací, každá takováto konverzace může obsahovat n emailů. Ty se zobrazují
nahoře vpravo. Pokud máte dostatečné rozlišení obrazovky, uvidíte i celé znění zprávy. Tlačítkem Otevři
MSG si můžete otevřít kopii emailu v aplikaci MS Outlook pokud jej máte. Zprávy ukládáme do .msg
souborů, které jdou otevřít v nástrojích od fy Microsoft. Jestli to umí i jiné aplikace to nevíme.
Vyhledávání řetězce znaků je samozřejmost, provede se v modrém políčku a lze hledat v rámci konverzace
či všech konverzací.
UPI – po validaci adresy klienta lze u klienta dohledat v databázi rizik na adrese míru rizika v daném místě.
Rating klienta – provádíme v serverovém provedení Agendy automaticky každý měsíc. Máte možnost jak
se klient vyvíjí v čase, jak mu roste či padá propojištěnost. Údajů evidujeme mnoho, je třeba rolovat
v tabulce zleva doprava. Připomínáme, že tyto údaje lze vypočítat jen tehdy, máte-li v pořádku a úplná
data na smlouvách!
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V detailní kartě Klienta se objeví, pokud máte licenci na CRM modul další tabulka. Jedná se o zjednodušený
online rating klienta přes třídy produktů a stav smlouvy. Je tedy nezbytně nutné, abyste měli přiřazené
třídy k jednotlivým produktům (novinka verze 6.7.2.) a pochopitelně kompletní údaje ve smlouvě tj.
produkt a stav smlouvy v tomto případě. Stav smlouvy lze aktualizovat speciálními funkcemi, kdy dožité
smlouvy se automaticky ukončí.
Šedé pole nahoře vpravo slouží pouze pro správce systému PAM/CRM a manipuluje s emaily klienta během
nočního zpracování požadovaným způsobem. Toto políčko u běžné instalace není vidět.
Pro správce
Seznam klíčů:
SC – Stop CRM
INV – Invisible
VIS – Visible
DH – Delete History
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Externisté

Základní seznam externistů

Data o externistech. Políčkem smlouva si eviduji, zda má externista ode mne plnou moc, či zda musím u jeho obchodu
asistovat.
% poměr – zde si mohu u každého externisty individuálně nastavit výši jeho provize. Ta může být i vyšší než 100%
(pak je dotována z provizí, které byly ušetřeny na jiných prodejcích, nebo díky množstevním koeficientům)
Od verze 2.4.0. je možné uvést u Externisty % pro případ výpočtu podílovou metodou. To je pro případ, že
zpracováváte jednou dávkou (dříve počítadlem) data z jiné pojišťovny, kde je nastaven jiný režim pro výpočet provizí.
Pakliže jsou čísla nulová (zelená barva) dojde při zvolení výpočtu provizí podílovou metodou k přepsání 0 hodnoty
číslem z produktové metody. Pokud je tam (políčko se zelenými čísly) hodnota rozdílná od nuly nedojde k přepsání
této hodnoty. Toto opatření slouží k tomu, aby při přechodu na verzi 2.4.0. nebyl zákazník nucen tyto čísla přepisovat
z jednoho políčka do druhého a zároveň aby bylo možné v Agendě PAM 2.4.0 a vyšší používat podílovou metodu
společně s produktovou. Pochopitelně jen jedna metoda v rámci jedné dávky (počítadla) !
Mějte, ale prosím na paměti, že i na úrovni smlouvy je možné korigovat výplatu provizí a tady již nelze rozeznávat
procenta pro obě metody, navíc by to i postrádalo smysl.
Políčko "ignorovat zálohový systém vyplácení provizí…" - znamená, že pokud je u produktu nějaké % ve sloupci
Zálohový systém, tak tato volba je u tohoto externisty ignorována a je mu vyplaceno 100% nároku na provizi. Jinak
se u těchto produktů, kde je % > 0 provede 1.rok výplata jen dané části provize a následně druhým rokem se
doplácí. Makléř je tedy povinen si tvořit zálohu pro vyplacení. Toto je opatření zejména pro produkty životního
pojištění.
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www – slouží k udělení přístupu pro Agenda PAM extranet. Detaily jsou předmětem zaškolení u instalace Extranetové
verze Agenda PAM.

Partnerství s organizací –
Zde je možné označit Externistu jako partnera – což znamená,
že se jeho provize nebudou počítat klasickým způsobem, ale
pokrátí se o příslušná procenta Základna a Vstupní provize. V
databázi Provizí se od samého začátku táhne informace o
původních údajích v Základně a Vstupních provizích označených
Originál PČS.

POZOR !!! Při pouhém experimentování s procenty se pokračuje při výpočtu Základna, což
znamená, že při dalším spuštění výpočtu se tato základna opět pokrátí a tak dále, takže máte-li partnery,
je nutné při nutnosti rekalkulace předem znovu natáhnout provize z XLS souboru, aby se opět vstupní
Základna narovnala. Tento princip je nutný pro funkčnost hierarchie Agend v organizační struktuře a je
nutné s touto skutečností počítat.
Od verze 6.7.0. dochází k zásadní změně!
Podařilo se vymyslet systém (mechanismus) aby k rekurzivnímu přepočítávání nedocházelo, jak je
popsáno výše, ale aby, když jde o přepočet v rámci již spočítané dávky (počítadla), zůstala hodnota
zachována a zároveň aby vůbec fungoval mechanismus nadřízené a podřízené AgendyPAM včetně přenosu
vstupních provizí. Toto nebylo jednoduché vyřešit, ale vzhledem k tomu, že si uživatelé PAM výše
uvedenou skutečnost neuvědomovali a docházelo k nedorozumění ohledně výše provizí u Partnerů, došlo
v této oblasti k této změně.
V modulu Provize v seznamu dávek(počítadel) nyní uvidíte nové dva sloupce „APR“ a „CalcCount“.
APR znamená, že jste tuto dávku načetly z .apr souboru a to pro nás znamená, že jste v podřízeném
vztahu s nějakou v hierarchii vyšší Agendou. To je důležité! Pak je tu druhý sloupec, který říká, kolikrát již
došlo k přepočítání dávky (počítadla) a je jedno zda produktovou nebo podílovou metodou. Důležité
v tomto případě je zda se počítá poprvé nebo ne, podle toho se upravuje vnitřní mechanismus výpočtu
partnerské provize, respektive to jestli vstupuje do výpočtu hodnota ze vstupní provize Originál nebo
běžné vstupní provize a zda se přepíše Vstupní provize originál nebo ne. To slouží zase pro případ, že pod
jednou podřízenou Agendou je další podřízená… Ve výsledku to rovněž znamená, že na dalších úrovních
se již obsluha NEDOZVÍ vstupní provizi od pojišťovny (tj. prvotní zpracování), ale dozví se jaký byl vstup
nadřízené Agendy.
Jak je patrné, je to docela komplikované a ne všichni to mohou pochopit. Každopádně platí to, že při
přepočítávání provizí NEDOCHÁZÍ k postupnému snižování partnerské provize, jak je uvedeno výše!!!
*** tato funkcionalita neplatí pro již existující počítadla (dávky) počítané předchozí verzí, pokud budete
zpětně přepočítávat dávku, tak dojde k rekurzivnímu odečtu stávajících hodnot - sice jednou, než dojde k
záznamu CalcCount=1, ale dojde. POZOR!
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Netisknout PL na papír při HZ – u tohoto externisty se předpokládá obrovský objem dat a navíc je
vztah s vedoucí organizací jiný – tudíž lze vypnout tisk na papír při hromadném zpracování.

Jméno souboru je vcelku důležitý údaj pro generování sestav . Jelikož se vyskytl vcelku zásadní problém s některými
jmény a diakritikou v názvu souboru, bylo nutné toto ošetřit ručně vloženým textem, který bude použit jako součást
vygenerovaného názvu souboru. Zde je nutné dodržet pravidlo: žádné mezery, žádná diakritika, co nejkratší, ale jasné
rozlišení externisty. V seznamu externistů se nesmí vyskytovat totožný název.
Od verze 6.7.5.d je při uložení externisty tlačítkem Uložit ošetřeno odstranění mezer a nahrazení podtržítkem a
odstranění české diakritiky.

Komprimace a šifrování příloh.. – z bezpečnostních důvodů lze zapnout při rozesílání provizních lístků a
všech ostatních příloh spojených s provizemi jejich komprimaci a šifrování přes heslo uvedené pro vstup
na Extranet Agenda PAM. Pochopitelně pokud Extranet nevlastníte, lze použít toto políčko rovněž.
Externista je s tímto heslem obeznámen a tudíž přílohu je schopen otevřít například programem WinZIP
nebo jeho obdobou. Podle sdělení ČNB je takováto ochrana dostačující.
Doporučujeme nepoužívat slova, která lze pomocí slovníku odhalit, doporučujeme kombinaci čísel a znaků.
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Použít „Kontakt“ v PL – znamená, že se ve všech případech, kde figuruje sestava Provizního lístku,
použije místo [Příjmení] a [Jméno] hromadné pole [Název klienta], viz. Klienti.

Funkce pro hromadné zpracování sestav jsou k dispozici pouze u rozšířené Profesional verze
U hromadného zpracování rovněž není k dispozici náhled před tiskem, úlohy se rovnou tisknou nebo jinak
zpracovávají. Dále je nutné mít na paměti, že se u všech hromadných zpracování počítá pouze s aktivními
externisty.
Od verze 1.5.5. se spolu s provizním lístkem generuje i seznam dlužníků vázaných na externistu a
v případě e-mailového odesílání odchází oba PDF soubory.
Od verze 2.x exportujeme i končící smlouvy a ukončené smlouvy, které jsou rovněž automaticky zaslány
externistovi přes email.
Export Provizí do PDF,CSV – jak z názvu vyplývá generuje sestavy provizních lístků na disk do
souboru C:\AgendaPAM\SESTAVY\č.počítadla\sestava_jméno souboru.PDF, který je v
mezinárodním formátu pro výměnu dokumentů Adobe Acrobat. Tyto soubory lze otevřít v Adobe Acrobat
Readeru, který existuje pro všechny varianty operačních systémů vč. Linuxu atp. tento software je volně
ke stažení na internetu www.adobe.com
CSV soubory nahradily předchozí obyčejný TXT. CSV lze pohodlně otevřít v Microsoft Excel® nebo Open
Office®. Externista označený k ZIPování ještě vyprodukuje tyto přílohy do zaheslovaného .ZIP souboru.
Heslo je totožné s tím, které externista používá pro vstup do Extranetu PAM.
Dalším tlačítkem je totéž s možností, že tento soubor je automaticky zaslán e-mailem Vašemu
externistovi. Musíte mít však připojení na internet či resp. na Váš poštovní server podporující SMTP.
V tomto případě se poraďte s Vaším správcem sítě či počítače. Více viz. Konfigurace.
Od verze 5.8.3. lze v rámci počítadla (dávky) určit co všechno za dodatečné sestavy se bude generovat.
Vždy je to provizní lístek a k němu ostatní přílohy. Toto lze regulovat zakřížkováním příslušného sloupce
v seznamu počítadel.

Export provizí dle počítadla (do APR/TXT) – umožňuje vedoucí organizaci vyexportovat
příslušné údaje (Provize, Klienti, Smlouvy) pro organizaci partnerskou či podřízenou. Provize jsou
pochopitelně
exportovány
v rámci
platného
počítadla.
Výsledkem
je
soubor
název
externisty_počítadlo.apr v adresáři Agendy. Zároveň se vygeneruje soubor název
externisty_počítadlo.txt , který obsahuje pouze provize a lze jej načíst do MS Excelu pro další
účely.
Generování APR souboru je ještě ovlivněno volbou „APR zahrnuje JEN smlouvy spojené s výplatou
provizí“. To znamená, že v APR souboru budou jen ty smlouvy, které se vyskytují v dávce výplat
externistovi. Jinak se generuje celá databáze smluv související s externistou, což může znamenat i mnoha
megabajtový soubor APR pro podřízenou partnerskou firmu. Uvažte kdy je to nutné a i kde ne.
Nově byl přidán export do CSV souboru, který je snadno a hlavně přímo k otevření např. v MS Excel.
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Parametr pro export ukončených smluv při generování sestav externistům -

Tento parametr slouží k definici období ve kterém došlo k ukončení smluv pro automaticky generované
sestavy externistům při rozesílání provizí.
Datový rozsah se vždy bere s ohledem na periodu aktivního počítadla, tak aby se daly dávky generovat i
zpětně v čase.
Funguje to asi následovně: počítadlo 123 je např. za období 2011/10, pokud zde bude uvedena hodnota
2, pak filtr výběru ukončených smluv bere smlouvy kde datum Platí do nebo Ukončeno
automaticky je v rozmezí 1.8.2011-1.11.2011. Datum Od je desátý měsíc 2011 mínus 2 měsíce (tj.
vždy začátek měsíce) až po prvního měsíce následujícího z pohledu počítadla.
S generováním sestavy ukončených smluv souvisí jeden parametr v AGENDA.INI souboru.
UkonceneSML_Filter_Automaticky=0
Toto sdělí Agenda PAM , že při generování dotazu do databáze smluv nemá použít jako další filtr údaj z
políčka Automaticky ukončeno. Může se stávat, že smlouva jíž platnost skončila před půl rokem se
automaticky ukončí v PAM až po několika měsících, takže se tímto objeví opět v sestavě (předtím mohla
právě mít správný údaj "Platí do")
Implicitně má PAM nastavenu tuto hodnotu na -1 tudíž ""Automaticky ukončeno" je zahrnuto v dotazu.

Export komplet dat Externistovi – defacto to samé, s rozdílem, že se exportují kompletní data ve
vztahu k externistovi. Např. prodej kmene apod.

Import smluv z Agendy partnerského externisty – na druhou stranu zde je možné načíst
soubor *.sml, který umí exportovat Profi verze Agendy z databáze smluv podle různých podmínek.
Součástí souboru je „pouze“ číslo smlouvy, návrhu, datum vložení do Agendy, Je-li ukončena a její stav.
Tím získá vedoucí organizace včas základní údaje o smlouvě a tím pádem může rozklíčovat přišlé provize
od pojišťovny.

Import smluv je zařazen pod číslem dávky. Před vlastním načtením je uživatel dotázán na číslo dávky pod
kterým chce danou operaci provést. Tento údaj je pak zanesen do databáze klientů a smluv vzniknuvších
importem.
Pak
je
v případě
nutnosti
lze
snadno
smazat
podle
tzv.
APR
čísla.
Doporučujeme zanechat čísla vygenerovaná agendou. Toto číslo obsahuje rok,měsíc,den,sekundy a
náhodné číslo 0-100, což by mělo zaručovat jedinečnost čísla.

Test mód – tato volba přepíná mezi „Ostrým“ a „Testovacím“ režimem. V testovacím režimu jsou
všechny zprávy s provizemi zasílány na e-mail uvedený v konfiguraci jako testovací. To slouží např. pro
ověření funkčnosti Vašeho poštovního serveru a neobtěžujete externisty hromadou e-mailů. V opačném
případě je provize s komentářem zaslána externistovi na jeho e-mail uvedený v databázi.
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Provizní lístek (vyvoláno kliknutím na tlačítko Provize za období dle počítadla)

Na posledním listě (nebo pod rámečkem) jsou provize sečteny – lze tisknout, exportovat nebo poslat emailem.

- u partnerského subjektu se objeví pouze sumarizující provizní lístek (PL)
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Bankovní příkaz

program vytiskne bankovní příkazy, stačí jen podepsat a vhodit do sběrného boxu. Vaše tiskárna musí
ovšem podporovat tisk na papír A5 (naležato v tomto případě). V praxi stačí přepůlit kancelářský papír A4
a na ten bankovní příkazy tisknout.

Výplaty externistům

Toto okno slouží nejen pro přehled o výplatách v rámci dávky (počítadla), ale také pro uskutečnění
bankovního převodu nebo přinejmenším tisku přehledu plateb pro účetní, která tyto převody může udělat i
ručně. Také je zde možno uvidět výnosnost této dávky(počítadla) rozdílem příchozích provizí a
vyplácených. Popř. je možno vidět rozdíl vyplácených částek bankovním převodem a příchozích provizí –
viz. modré číslo v levé části.
Podle standartu ABO nabízíme soubor s elektronickými příkazy pro Českou spořitelnu a ČSOB a teoreticky i
pro ostatní ústavy. Věnujte prosím pozornost správně napsanému datu úhrady (Datum splatnosti).
Variabilní symboly se automaticky berou z definice externisty viz. Detail Externisty.
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Smlouvy vázané na externistu

Seznam podrobných smluv

potřebujete předat Externistovi seznam smluv, zejména se jménem a adresou klienta? Není nic
jednoduššího než-li si takovou sestavu nechat vygenerovat. Nezapomeňte, že ve všech tiskových
sestavách lze využít exportní funkce !
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Seznam smluv

- kliknutím na takovýto obrázek, může obsluha získat něco jako lokální nápovědu, viz. následující
obr.

V záložce Seznam smluv jsou smlouvy se kterými má daný externista něco společného (KO, PP, ZK).
Kliknutím na sloupec tabulky se seznam seřadí podle kritéria ve sloupci.
Export TXT – umožňuje vyexportovat seznam smluv vč.klientů tak jak je vidět momentálně ve
Vaší tabulce do TXT souboru, který lze snadno načíst do programu Microsoft Excel pro další zpracování.

Agenda Vás vyzve k určení jména souboru a cesty jeho umístění. Můžete se spokojit s tím co Vám Agenda
sama nabídne…
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Poté je třeba určit formátování výstupního souboru. Sami si můžete určit co bude oddělovačem mezi
jednotlivými záznamy. Pokud neurčíte nic a dáte „Zavřít“, určí se jako oddělovač standartně Tabulátor,
který se používá všeobecně k oddělení jednotlivých polí v textovém souboru. Dokonce je možné určit
vlastní oddělovač (max. 3 znaky) zvolením Oddělovače „Znak“.
Tento výsledný TXT soubor lze pohodlně načíst i do programu Microsoft Access a dále s ním pracovat jako
s databází. Tím, že se jedná o univerzální formát, lze jej použít i v jiných operačních systémech jako např.
Linux, Unix, MacOS atd …
Tato funkce je totožná i s exportem Dlužníků v Externistech.
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Pro ty, kteří neví jak TXT soubor dostat do Microsoft Excelu:

Je třeba zvolit typ otevíraného souboru, jako Textové soubory

Nechte to být tak jak to je a klikněte na Další >

Zvolte oddělovač, který jste si zvolili před exportem, standartně je to však Tabulátor …
A již nyní lze ukončit celou operaci kliknutím na tlačítko Dokončit. Dále už je práce se sestavou záležitostí
programu Microsoft Excel a tudíž není v této příručce místo pro popis kancelářského balíku MS Office.
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Dále lze seznam smluv upravit pomocí funkčních tlačítek, z jejichž popisu je zřejmé co bude výsledkem. Po
zpracování se objeví součet daných hodnot v rámci výběru. Tato tlačítka jsou dostupná pouze v rozšířené
verzi agendy. Totéž platí u Exportu smluv (PP,ZK… znamená jak je externista vázán ke smlouvě)
Nově od verze 1.5.8. je možné zjistit ukončené smlouvy u externisty podle období (měsíc, rok) dle
zvoleného počítadla v záložce Provize – období se objevuje na tlačítku. Nebo podle posledních dnů od
aktuálního systémového datumu. Počet dní se zadává napravo od tlačítka. Maximální hodnota je 9999.
Ukončenou smlouvou se rozumí z modulu Smlouvy –
Poslední den v měsíci dle počítadla v tomto případě.

nebo „Platí do“ < dnes resp.

db Smlouvy – provede otevření modulu Smlouvy s již otevřenou smlouvou, kterou jste označily v modulu
Externisté/Seznam smluv
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Seznam provizí

Tlačítkem „Dle akt. počítadla“ se zobrazí záznamy pouze z aktuálně nastaveného počítadla (běhu) ze záložky Sestavy.
- provede součet Základny a Provize na vstupu.

Doplatky ze životního pojištění

Všechny doplatky za smlouvy životního pojištění jsou kdykoli k dispozici – pro přehled, s jakou hotovostí je potřeba na
účtu počítat pro případ výplaty. V případě, že smlouva je v platnosti delší dobu, než rok, je doplatek automaticky
vyplacen a označen.
Doplatky či dluhy lze vkládat i manuálně tlačítkem [+/- doplatek], tento záznam je automaticky označen kódem
zpracování M.
Od verze 1.7.0. se zdokonalila správa doplatků. Eviduje se v jaké dávce byl doplatek vyplacen a zároveň
v poznámkách se objeví i okolnosti za jakých doplatek nejen vznikl, ale i byl vyplacen. Dále se eviduje uživatel, při
kterém doplatek vznikl ať už automaticky či ručně.

*) v modulu Provize se před kalkulací, resp. rekalkulací provede rovněž vynulování vyplacených doplatků pakliže
v rámci onoho počítadla byli některé vyplaceny (od 1.7.0)!
Při mazání (rušení) počítadla (dávky) je rovněž uživatel vyzván, zda se mají doplatky anulovat či nikoliv.
Je nutné si ovšem uvědomit, že tyto funkce lze aplikovat jen u doplatků vytvořených verzí Agendy PAM 1.7.0. a vyšší
!!!
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Vazby na externisty (pouze u rozšířené verze) - jistý druh Multi Levelu, dále jen MLM

Podle zobrazené hiearchie lze prolínat podíl z provize směrem nahoru do druhé úrovně.
Tlačítkem […] si vyberete z ostatních externistů viz. následující obrázek. Doplníte procenta, která jdou
z příjmu aktuálního externisty. Podle obrázku bude výpočet vypadat asi takto:
Externista Folkmanová má dostat 10.000,- Kč ovšem je zařazena do MLM a tudíž podle vzorového
schématu dostane externista č.4 10% - 1.000,- Kč a externista č.5 5% - 500,- Kč. V sestavě se to zobrazí
jako Činnost MLM – jm.firmy/příjmení.
U externisty č.3 se to naopak projeví jako MLM avšak se zápornou hodnotou ve tvaru MLM –
č.externisty/%.

*) funkce MLM vytvoří v provizním lístku zúčastněných stran (externistů) vždy pouze jen jeden záznam
(záporný nebo kladný, nulový se nevytváří).
**) pokud jsou provize záporné, tak se po vynásobení -1 naopak v rámci multilevelu postupuje obráceně,
tj. bere všem a přidává u prvního externisty
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Výplaty provizí externistům

Standartně se od verze 5.0 objevují platby jen za aktuální počítadlo ve vztahu k externistovi. Pakliže Vás
zajímá stav za všechna počítadla (což nelze vyloučit), stačí kliknout na tlačítko „Zobrazení všech provizí
ext.“. Rovněž řazení dle tří kategorií se provádí s ohledem na počítadlo, které si předem zvolíte v kartě
zajistí součet podle činnosti, viz. obrázek dole. Tato funkce pracuje
[Sestavy]. Tlačítko se symbolem
s tím co právě vidíte v tabulce, takže to lze provést i za celou databázi bez ohledu na počítadlo.

42

Ruční korekce provizního lístku – v praxi se stává, že je třeba upravit externistovi výplatu. Např.
je třeba strhnout peníze za již vyplacenou provizi, ale smlouva nebyla dodržena a klient neplatí. Pojišťovna
tudíž požaduje peníze zpět a i Vy musíte svému externistovi strhnout peníze, které již dostal.

Komentář pro pole Činnost – text se objeví v provizním lístku ve sloupci Činnost
Není-li zadáno č.smlouvy (nebo je 0) Agenda automaticky dosadí číslo 999999999999. Číslo 0 je vždy
problematické z mnoha aspektů.

V dřívějších verzích Agenda PAM bylo možné mazání pouze ručních korekcí. Postupem času se zjistilo, že
k možnému výskytu nějaké málo pravděpodobné chyby, je třeba mít možnost smazat i konkrétní provizi.

Toto lze provést označením příslušné provize a kliknutím pravým tlačítkem myši za přidržení klávesy CTRL.
Agenda PAM se na nic neptá a rovnou provizi smaže!
V provizní tabulce se ruční korekce zaznamenává pod kódem "K" v metodě výpočtu. V některých
sestavách se s metodou výpočtu můžete setkat, např. kontrola výplat externistům ve statistickém modulu.
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Dlužníci

Po importu dlužníků, lze přes klíč čísla smlouvy získat údaje o Prodejci či Získateli a tudíž označit dlužníky
ke komu „patří“. Takže u každého externisty lze sledovat kolik má dlužníků a kolik dluží. Tyto dlužníky lze
samozřejmě vytisknout a Vašemu externistovi předat.
- slouží k součtu Dlužných částek
Export dlužníků – do vybraného TXT souboru uloží seznam dlužníků přiřazených k externistovi. Obdoba
funkce v Externisté/Seznam smluv/Export TXT
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Sestava dlužníků – vygeneruje sestavu podle následujícího obrázku, lze ji rovněž zaslat
e-mailem např. jako Word soubor či PDF…
Sestava nezařazených dlužníků – seznam dlužníků, které nebylo možné zařadit, buďto číslo smlouvy není
ve Vaší databázi, nebo smlouva je, ale není přiřazen Prodejce či Získatel. Více informací sekce Import
dlužníků
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Externisté – statistika

Jako vedoucí celé skupiny občas budete potřebovat získat přehled o výkonnosti Vašich externistů. Zde
máte vhodný nástroj jak získat některé důležité údaje. Tyto údaje lze řadit podle Vámi zvoleného klíče,
např. Suma PP znamená součet provizí jako Prodejce.
Tlačítko s koláčovým grafem provede celou kalkulaci dat v rámci aktuálního počítadla a poté Vám nabídne
tisk sestavy. Pokud již máte data vypočítána a chcete pouze modifikaci sestavy (jiné třídění) potom Vám
bude stačit tlačítko „pouze sestava“, které již výpočty neprovádí.
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- nový modul Statistika (příplatkový modul, kromě funkcí v rámečku „Výkonnost všech
aktivních externistů…“)
vždy je třeba pro aktuální údaje spustit výpočetní funkci – tj. tlačítko s modrým koláčovým grafem.

první záložka se týká globálně všech externistů a jejich výkonnosti. Doporučujeme si jednotlivé sestavy
vygenerovat a používat ty, které vám budou vyhovovat.
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druhá záložka se naproti tomu zabývá individuálně externistou uvedeným v pravém dolním rohu okna,
listovat mezi externisty, lze pomocí šipek s nápisem „přepínání externistů“.
To jak spolu souvisí podmínky a jednotlivé sestavy (tlačítka s popisem sestavy) je dáno systémem
rámečků.

Statistická sestava, resp. otisk stavu ke dni výpočtu. Slouží pro porovnání skutečných stavů mezi
jednotlivým obdobím pro vyhodnocování výkonnosti kmene potažmo externisty. Výsledky toho otisku jsou
zároveň dostupné externistovi přes Extranet PAM, pakliže jej využíváte.
Voláním AgendaPam.exe - CALCEXT dojde k automatickému otisku bez zásahu uživatele (Server).
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Ukázky z některých sestav:
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Sestava provizní výkonnosti vč. Indexu stornovosti. Modře je vyznačeno za životní produkty. Počet měsíců,
za které se výpočet provádí od měsíce uvedeného v aktuálním počítadle (modul Externisté/Sestavyprovize), se dá nastavit v Nastavení Agenda PAM
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tímto parametrem
U Externisty se spočítá objem kladných provizí a objem záporných provizí. Z této hodnoty se odvodí podíl
záporných provizí tj. index stornovosti. Údajně pojišťovny tento údaj sledují.
Životní pojištění označujeme v této sestavě modře – jinak jsou součástí sestavy i ostatní typy pojištění.
Tato sestava má vcelku dobrou vypovídací hodnotu o tom jak externista pracuje, kolik přináší společnosti
(lze odvodit od výše vyplácených provizí).
Sloupeček „Saldo ‚Z‘“ se zabývá opět jen životním pojištěním. Na konci sestavy je samozřejmě součet
(není na obr. vidět)
Sumarizace tj. jen zkrácený výpis s výsledkem je automaticky součástí provizních sestav nebo provizních
automatických emailů.
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Externisté – Korespondence

Někdy je třeba externisty rychle informovat o různých skutečnostech. K tomuto účelu se skvěle hodí
elektronická pošta.
V tomto systému je na to modul. Můžete archivovat a spravovat veškeré zprávy (tlačítka Nová, Uložit či
Smazat). Je možné přidat ke zprávě jednu přílohu (více dokumentů lze poslat jako ZIP archiv v jednom
souboru). Vysoká priorita znamená, že zpráva zaslaná externistovi bude zobrazena s vykřičníkem jako
urgentní. Hned vedle je informace o datu, kdy byla nová zpráva vytvořena. Ke každé zprávě se při
odesílání generuje zvlášť tzv. LOG v rámečku „Status“. Na příkladu uvidíte pokus zaslat zprávu 17.4.2000
v 1:08:30 hod na e-mailovou adresu externisty. LOG hovoří, že nebyl nalezen SMTP server, protože při
odesílání jsme nebyli připojeni na internet.
Zprávu lze zaslat buď pouze aktivním externistům nebo pouze neaktivním. Chceme-li poslat zprávu všem
stačí jednoduše jednou zvolit volbu pro pouze aktivní a odeslat všem a pak to zopakovat ještě jednou bez
volby pouze aktivním externistům.
Odeslat zprávu na test e-mail znamená, že se zpráva zašle jen jednou a to na námi definovaný e-mail
v Konfiguraci, abychom se přesvědčili, zda e-mail funguje a vypadá dobře.
Odeslaná pošta se nikde nearchivuje, protože systém komunikuje přímo s poštovním serverem. Není to
obdoba MS-Outlooku nebo podobných aplikací !
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Export externistů pro účely hromadné korespondence

Momentálně jsou k dispozici tři podmínky pro výběr externistů. Export probíhá stejným způsobem jako
v případě Klientů.

ÚDAJE NA LIŠTĚ -

Licence na max. počet externistů
Počet smluv
Počet dlužníků
Počet všech jednotlivých dílčích plateb externistovi
Celková částka za doplatky
jednotlivé barevné podklady odpovídají barevnému rozlišení v jednotlivých záložkách a odpovídají tedy i
obsahu.
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Smlouvy

Okno, které slouží pro vkládání nových smluv. Externisty je možné si vybrat z nabídky, klienty též, pokud
není v nabídce, je možné ihned doplnit v příslušném modulu.
Dále je možno ještě upravit výplatu Prodejci, Managerovi či Získateli na úrovni jednotlivých smluv.
Standardně je 100% z nároku, ovšem může být případ, že na dané smlouvě je i značný podíl Váš a tudíž
např. Manager dostane ze svých peněz pouze 50%, zbytek zůstane výhradnímu zástupci, tedy Vám. Lze
vložit i zápornou hodnotu, např. –10% …
Pokud došlo ke změně procent, prodejce, získatele či managera nebo i produktu, je vždy nezbytně nutné
provést opětovnou kalkulaci v modulu Provize !
Nově od verze 4.x je možné vyplácet místo procent pevnou částku ($$$). Pokud je uvedena částka, má
toto přednost před % !!!
Při importu Dlužníků se doplní údaje
Další novinkou ve verzi 4.x je Zprostředkovatel. Ten má ještě tu volbu, že se
zde (po najetí myši se objeví žlutá
ať už % nebo pevná částka $$$ může vyplatit pouze jednorázově
bublina, která uživateli sdělí co daný
údaj reprezentuje)

(
) a to v momentě, kdy k příslušné smlouvě přijde provize,
podmínkou je 1 rok.
U záporných provizí se u zprostředkovatele ověří, zda již dostal jednorázovou provizi vyplacenou. Pokud
ne, tak se na něj podíl ze záporné provize neaplikuje. Rovněž se případ záporné provize neaplikuje u fixní
částky. Zde je třeba tyto případy řešit ruční korekcí, nebo neřešit vůbec z důvodů nejasností jak v těchto
případech postupovat, zejména v případě životního pojištění.
Všeobecně zprostředkovatelská provize funguje tak, že se prodejci (PP) odebere % nebo fixní částka ($) a
ta se objeví ve výplatě provizí u Zprostředkovatele. % u zprostředkovatele říká, kolik % z provize PP se
přidělí. Provize Zprostředkovateli Agenda počítá jen v prvním roce provizí (podmínka že provize bude mít
vyplněn rok=1) nebo pouze jednorázově bez ohledu na rok provize.
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Od verze 1.5.5. je možné ke smlouvě určit ještě Externisty II. – což znamená, že se oba
prodejci mohou podělit o provizi. Význam má tato funkce např. pro případ, že spolupracující subjekt
dostává svůj podíl za zprostředkování smlouvy.
Jednorázově placené pojistné – je nutné specifikovat, aby při načítání provizí do Agendy bylo možné
správně zařadit produkt k provizi, jelikož stávající označení produktů u provizí od pojišťovny neumožňuje
jednoznačnou identifikaci.
Údaje o vinkulaci se automaticky doplní po importu uzavřených smluv v modulu Provize a Import.

Stav smlouvy – toto je vcelku důležitý údaj pro celou řadu operací a statistických sestav, proto je
nezbytně nutné toto pole udržovat vyplněné! Jako defaultní hodnota při založení nové smlouvy se zde
objeví písmeno P jako platná. Hodnota U říká, že smlouva je Ukončená, další hodnoty lze zadat viz.
Nápověda po najetí myší na políčko.

Každopádně nejhorší variantou je tuto hodnotu smazat a ponechat pole úplně prázdné.
Od verze 6.6.2. je toto pole řízeno výhradně číselníkem, aby byla zachována čistota dat.
, který je
Ve verzi 6.7.5. se podle tohoto číselníku řídí příznak Smlouva Ukončena
nyní řízen zcela automaticky bez ohledu na zásah uživatele. Číselník stavů má ještě interní vykazovací
skupiny U a P podle nichž se překlápí stav.

Tento stav je jediný směrodatný pro statistiku ve smyslu Platné/Neplatné smlouvy! K této operaci dochází
hromadně při každém ukončení modulu Smlouvy a po synchronizaci databáze resp. operací „doplňující
transakce“ v modulu Zálohování. Do stavu Smlouva ukončena se dále dostávají všechny smlouvy jež mají
po datu Platí do. Tyto smlouvy získají stav O (Dožitá) a Smlouva ukončena. Z výše uvedeného vyplývá, že
Neznámý stav smlouvy považujeme za platnou smlouvu!
*) ostatní podmínky pro toto rozlišování byly z programu PAM zcela vypuštěny, aby bylo možné účelné
používání Stavů Smluv a již nedocházelo k dohadům jak je to celé míněno. Smlouva ukončena má pouze
statistický význam a pro evidenční účely popř. potřeby SQL modulu rozlišujeme více stavů smluv.
Pochopitelně v SQL modulu lze filtrovat i nad hodnotou SmlouvaUkoncena=False/True
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Pořízení nové smlouvy (č.smlouvy)

Do čísla smlouvy, lze vložit nulu nebo číslo nevyskytující se v databázi. Resp. lze mít dvě stejná čísla
smlouvy v databázi, ale za předpokladu, že uložení provedete jednoduchým přesunem na další smlouvu a
tím dojde k automatickému uložení změn – jinak klávesou Enter (v poli číslo smlouvy) či kliknutím na
tlačítko Uložit se provede ověření na duplicitu čísel. Rovněž je-li č,smlouvy a č.návrhu rovno 0 program na
toto upozorní při pokusu o uložení karty smlouvy.

- Smlouvy u nichž oba PP,ZK či KO (II.) dohromady mají více než 100%
Slouží pro kontrolu smluv abyste omylem (popř. úmyslně) nevložily u obou stejných externistů (PP – PP
II., ZK – ZK II. či KO-KO II.) dohromady více než 100%, jinak byste jako provozovatel doplácel(a) na
výplatě provize vztažené k této smlouvě. Pokud se Vám nezobrazí žádná smlouva, pak je vše tak jak by
mělo být. Ovšem nelze vyloučit případ, že někdo bude chtít býti štědřejší a pak lze uvést i více procent.

v tomto případě externista Konopásek obdrží 20% z provize určené pro Prodejce. Obvykle bude mít první
externista např.Novák uvedeno jen 80%, což dohromady činí 100% provize.
V případě, že Novák bude mít 100% a Konopásek 20%, pak se objeví tato smlouva ve shora uvedeném
seznamu, jelikož dohromady mají oba více jak 100,01% !
Při kalkulaci provizí se u externistů ve druhé instanci (II.) nezohledňují ani negenerují doplatky a
to zda je či není externista Partnerská firma.
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Dokumenty ve smlouvách

Pouze u dokumentů ve smlouvách je možné provést sdílení dokumentu pro moduly Klienti-Dokumenty a
Externisté-Dokumenty. To, že je dokument resp. jen odkaz na dokument sdílen, se uživatel dozvídá
z rozsvíceného červeného políčka „Dokument je sdílen“. To slouží k tomu, aby odkaz na jeden společný
dokument nemusel být zadáván dvakrát až třikrát. V případě externisty je dokument zařazen pouze
k Prodejci smlouvy. Od verze 6.6.2. je možné kliknout na tabulku a CTRL+F otevřít okno, které umožňuje
vyhledávání a řazení v seznamu dokumentů, toto se ocení až v případě, že k objektu
(Smlouva,Klient,Externista) evidujete větší množství příloh.
Všeobecně doporučujeme používat jako přílohy resp. Dokumenty ve standartních a úsporných formátech
jako je JPG, PDF, DOC, XLS. V momentě pořízení Agenda PAM Extranet toto oceníte ☺

Aktualizace údajů –
Uživatel Agendy má možnost doplnit resp. aktualizovat některé údaje z Excel UNI sestavy s názvem
„Přehled smluv“. Agenda načte sestavu a podle čísla smlouvy doplní údaje, které v záložce Detaily uvidíte
označeny s

.

- průběh aktualizace údajů, proces lze ukončit stiskem klávesy ESC
U této operace, se žádné nové smlouvy nepřidávají! Pouze se přidá klient, ovšem pokud chybí. Vždy se
přepíše údaj „Platí do“ a pokud smlouva neobsahuje č. smlouvy, tak se vyhledává podle č.návrhu. Potom
je nutné aktualizaci provést znovu kdy se podle č.smlouvy se teprve přidá zbytek.
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Je-li již uveden klient (i třeba špatný) u smlouvy, pak se přidání klienta neprovede, byť ve Vaší databázi
není ten co je uveden v přehledu smluv z nějž aktualizujete. Záznam o průběhu aktualizace se zapisuje do
souboru AktualizaceSML_UNI.LOG

Záložka „Vozy/Osoby“

Tato záložka slouží de-facto pouze k evidenčním účelům. Vozy se spravují kliknutím na tlačítko „Správa
vozidel“, v záložce se objeví už jen seznam těchto vozidel vázaných ke smlouvě.
Totéž platí pro osoby vázané ke smlouvě, s tím rozdílem, že se záznam vkládá rovnou v záložce. Jako
nová a zajímavá funkce (v.4.3.3) se jeví možnost vygenerovat úkol, který se aktivuje dnem uvedeným ve
sloupečku Datum Alarm. Z příkladu (viz.obrázek nahoře) je evidentní na co toto lze použít. Dovršení
plnoletosti dítěte, dosažení důchodového věku apod. Takže nepropásnete pomocí úkolů a alarmu nic
podstatného při správě klientů a jejich pojistek.
Od v.4.7.5. po zadání RČ/IČO, které pokud se automaticky nalezne v Klientech, tak v osobě nahradí
Jméno, číslo dokladu a datum narození právě z databáze Klientů a uloží odkaz do této databáze.
Tam se pak lze snadno dostat na požadovaný záznam kliknutím pravým tlačítkem myši na zelený
posuvník.
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v souvislosti s úkoly, lze od verze 4.3.3. vylistovat úkoly vázané ke smlouvě zvolením položky „Úkoly
(Alarm) vázané ke smlouvě“ z roletové nabídky. Od verze 6.6.2. je vytvoření úkolu z modulu Smlouvy
striktně vázáno na existenci vazby smlouva-klient. Pokud není přiřazen klient ke smlouvě - nelze vytvořit
úkol ke smlouvě!
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Statistika
Nabídka „Dotazovací a statistické funkce“ jsou rovněž dostupné pouze v rozšířené verzi

Udává v procentech pozici aktuální smlouvy z celé databáze. Např. 50% - znamená, že jste v půlce seznamu.
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- u položek s textem (Statistika a funkce) se vstupní parametry zadávají ve složce „Statistika a funkce“.
Všechny dotazovací funkce změní obsah seznamu (tabulky) smluv. To má pak vliv na export smluv
v nabídce „Speciální funkce“ – jelikož se exportují jen ty záznamy, které vidíte v tabulce smluv.
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Sumarizace smluv – nové smlouvy vloni - zde lze získat přehled nových smluv v rámci produktů a
pojišťoven za roční období. Agenda se vás dotáže na rok (standartně je to vždy předchozí) a poté obdržíte
report viz. následující obrázek.

Tato sestava slouží pro přehled a reporting do ČNB. Je třeba však uvést, že od verze 5.0. nabízíme pro
účely reportingu do ČNB více sestav obsažených v příplatkovém SQL modulu.
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Export – smlouvy, podrobný výpis

uživatel si nejprve určí jak staré smlouvy jej zajímají. Pokud požaduje všechny, stačí napsat číslici 0.
Poté se objeví následující exportní okno. Doporučujeme zvolit Excel 7.0 (XLS). Je to osvědčený formát,
který dodržuje i česká písmena. Destination (cíl) nechte na „Disk file“.

Následně budete nuceni určit cestu a název souboru, kam se data uloží….

*) takto lze exportovat do mnoha formátů ze všech tiskových sestav v Agenda PAM!
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DALŠÍ NOVÉ FUNKCE JAK NA KONTROLU PROVIZÍ VE VZTAHU S POJIŠŤOVNOU

- dále popsaná funkce je k dispozici pouze majitelům vlastnící licenci na modul “Rozšířená
statistika”. Tato funkce je vhodná ve spojení s modulem “SQL modul”
Oba moduly lze kdykoliv dokoupit k jakékoliv verzi Agenda PAM.

Pokud máte licenci na modul “Rozšířená statistika” bude vám toto tlačítko k dispozici.
Po jeho kliknutí se Vám objeví následující obrazovka, kde tabulka bude po prvním spuštění pochopitelně
prázdná.

k jejímu naplnění je třeba spustit kalkulaci za období. Tudíž nejprve vložte hodnotu období od kterého se
má provést kalkulace (16 měsíců zpět). Období se vyjadřuje číselně a to tímto jednoduchým systémem:
YYYYMM (Rok a měsíc, přičemž pokud je měsíc menší než číslo 10, pak je nutné vložit nulu), viz. příklad
200509 – znamená od září 2005 (včetně) zpět. Poté kliknete na tlačítko “Kalkulace”. Tento dlouhý proces
lze kdykoliv zrušit kliknutím na tlačítko “Zrušit běh kalkulace”. Pak se zobrazí jen ty smlouvy, které se
stačily spočítat. Před touto operací je nutné si uvědomit, že se výpočet týká těch smluv, jenž jsou v
modulu Smlouvy právě v seznamu. To jest pokud provedete příslušný výběr smluv buďto vestavěnými
funkcemi nebo přes SQL modul, bude kalkulace provedena pouze u těchto smluv. Tento systém zajišťuje
vynikající flexibilitu dle přání uživatele. Proto ve spojení s touto funkcí vřele doporučujeme využívat
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možností SQL modulu, který nabízí mnohem více než standartně vestavěné funkce výběru i když i těch je
hodně.
Tabulka Vám zobrazí přehled, při pohybu v tabulce se automaticky vybere příslušná smlouva v modulu
smlouvy, takže zavřením tohoto okna se můžete hned na tu konkrétní smlouvu podívat a vyhodnotit, zda
se jedná o chybu či nikoliv. Opět se lze kdykoliv vrátit a pokračovat zkoumáním výsledku. Tabulka bude
obsahovat data do dalšího spuštění “Kalkulace”.
Výsledná sestava, která ukáže nejprve smlouvy, kde součet všech měsíců pro dané období je 0.
Jednotlivý měsíc je součet vstupních provizí od pojišťovny za všechny činnosti. Odtud lze jako obvykle
snadno exportovat do MS Excelu.

Tip:
Před touto operací je vhodné (nutné) zaprvé zaktualizovat smlouvy a zadruhé ukončit ty smlouvy, které
jsou po platnosti apod. Toto lze provést přes speciální funkce v modulu Smlouvy (následující strana).
Aktualizaci provést již popsaným způsobem (str.46) přes sestavy z extranetu pojišťovny.
Pokud vyberete smlouvy, které jsou platné a například spadají do životních produktů (lze snadno vybrat
přes SQL Modul) a není u nich během 16 měsíců ani jedna provize, tak toto je pochopitelně podezřelé a je
možné, že pojišťovna vyplácí provize někomu jinému nebo na tuto smlouvu „zapomněla“.
Pomocí této funkce (+ funkce napomáhající odhalit chybné výpočty viz. Modul Provize) jsme odhalily u
jednoho zákazníka, že mu pojišťovna zapomněla vyplatit provize za 2 roky u cca 300 smluv což činilo
přibližně 400.000,- CZK !!!
od verze 4.3. je k dispozici majitelům modulu rozšířená statistika tento sumarizační panel. Jeho hodnoty
lze ovšem získat průběžným výpočtem v modulu Provize – výnosy viz. kapitola Provize.
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Speciální funkce –

Označit smlouvy Ukončená, kde Stav Smlouvy='U' a není Ukončena – u aktualizovaných smluv se
rovněž může změnit stav smlouvy. Pokus je stav smlouvy „U“ , znamená to, že smlouva je ukončena. Ze
systémových důvodů je dobré ještě nechat Agendu podle tohoto označení provést zaškrtnutí volby
„Smlouva ukončena“. Agenda tedy vybere všechny smlouvy se stavem „U“ a nejsou-li ještě označeny jako
ukončené tak je takto označí. Nově od verze 1.5.8. se uvádí při automatickém ukončení smlouvy (tato
funkce a ještě funkce v modulu Provize a import dat – Import ukončených smluv) datum provedení /
změny stavu smlouvy. Pokud datum není uveden, znamená to, že ke změně došlo ruční operací nikoliv
automatickým procesem.

totéž se provede u nabídky Označit smlouvy Ukončená, kde Platí do < dnes (znamená smlouva platí
do včerejška a méně). Zde se jedná o klasické dožití smlouvy a kód je tedy „O“ od verze 6.7.1.
Smlouvy, které byly nějakým omylem zaškrtnuty jako Ukončená avšak stále mají stav smlouvy „P“ je
možno je reaktivovat z nabídky „Označit smlouvy kde je Stav Smlouvy=P a přitom je ukončena na NENÍ
ukončena“. Takto upravené záznamy mají v databázi v poli QryCode1 hodnotu „RP1“ pro jejich identifikaci
v SQL Modulu.
Změnit smlouvy kde je Stav Smlouvy="P" a je přitom zaškrtnuta jako ukončena na stav NENÍ
Ukončena
- dojde k odškrtnutí těchto smluv na stav není ukončena. Napraví se stav tak , že priorita je stav smlouvy
a ne zaškrtnutí. Defacto se smlouva reaktivuje.
Změnit smlouvy které jsou zaškrtnuty jako ukončeny, ale nemají stav sml.="U" a ani nemají
datum aut. ukončení na Automaticky ukončeno
- dojde k doplnění data do automaticky ukončeno u smluv jenž jsou označeny jako ukončené, nemají Stav
smlouvy = „U“ a také nemají Datum automatického ukončení. Důvod ukončení je hromadně nastaven na
„X“. Defacto dojde k ukončení smluv, kde se bere v potaz zaškrtnutí a zbytek je tomuto faktu přizpůsoben
(změna stavu na „U“, doplnění data automatického ukončení). Jde o nápravu případně vadného stavu –
nesouladu hodnot v detailu smlouvy.
Takto upravené záznamy mají v databázi v poli QryCode1 hodnotu „RP2“ pro jejich identifikaci v SQL
Modulu.
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Upravit prázdný údaj v Platí do, kde je smlouva ukončena datem ukončení – najde všechny
smlouvy, které nemají vyplněnou položku Platí do a jsou již ukončené (Stav = U nebo Ukončena) a dosadí
tam datum automatického ukončení (Datum vedle Stavu smlouvy)
Zrušit všechny příznaky DLUH – zruší označení Dluh u všech smluv v databázi, které toto označení
mají.
Zrušit všechny příznaky SML.UKONČENA – to samé jako u Dluhu.
Smazat smlouvy podle APR – při importu APR souboru dochází rovněž k importu příslušných smluv
(pokud již v Agendě nejsou). Pokud je zapotřebí data vázané na tento import smazat – je možné
v Agendě smazat příslušná data podle APR a čísla počítadla. Zde to platí o smlouvách, jinde se to týká
příslušných dat.
Smazat data v provizích podle počítadla není dostačující. Chcete-li zrušit opravdu všechna data příchozí
z APR importu, je třeba ještě smazat data v Klientech a Smlouvách.
Smazat smlouvy uvedené v seznamu – provede fyzický výmaz smluv, které jsou momentálně vidět
v seznamu smluv.
Změnit KO/PP/ZK u smluv uvedených v seznamu – zde má uživatel možnost změnit u vybraných
smluv koordinátora, získatele či prodejce.
Export smluv do TXT (stav dle tabulky v seznamu smluv) – touto volbou lze poskytnout seznam
smluv třetím osobám podle příslušného výběru. Exportuje se pouze to co lze vidět v seznamu smluv. Vliv
má i setřídění seznamu. Uživatel může i vybrat oddělovač – viz. Externisté/Export smluv.
Export smluv pro účely nadřízené Agendy (stav dle tabulky v seznamu smluv) – tato funkce
podle stejných podmínek jak je uvedeno výše vyexportuje *.sml soubor, jenž obsahuje jen základní
informace o smlouvě pro nadřízenou organizaci, aby nemusela ručně zavádět smlouvy a zároveň tato
organizace mohla rozklíčovat provize. Podrobnosti viz. školení expert verze.
Export smluv s klienty do APR souboru podle stavu tabulky smluv – umožňuje zkopírovat vybrané
smlouvy spolu s databází klientů spojených s těmito smlouvami pro účely převodu kmene např. prodej
celého kmene třetí straně využívající program Agenda nebo k předání vybraných smluv spolu s klienty pro
nadřízenou Agendu – v tomto případě jde o kompletní údaje.
Přiřadit smlouvám UID identifikátor klienta – při přechodu z nižší verze Agendy na 1.5.0 a vyšší je
třeba jednorázově spustit tuto funkci, která přiřadí jednoznačný a unikátní identifikátor klienta ke smlouvě.
Tato operace je nezbytná pro využívání APR funkcí tzn. Práce Agendy v organizační hierarchii.
Zrušit duplicitní smlouvy se stejným č.smlouvy …. – Agenda seřadí databázi smluv podle čísla
smlouvy kde délka č.sml je větší než 1 znak (aby se neřešilo č.sml 0 apod.) a zajistí u následujícího
shodného č.sml smazání smlouvy s tím, že pokud u první smlouvy některá z vazeb na PP, ZK či KO byla
nulová, tak ji doplní určenou vazbou z duplicitní smlouvy. Tato funkce řeší problém, který vznikal u
starších verzí Agend při importu smluv. Nově od verze 5.7.0. se převede ještě vazba ze smlouvy, která
bude smazána na původní smlouvu, takže všechny případné záznamy jako výplaty externistům, kalendář
plateb či úkolů, doplatky a mnoho dalších jsou zachovány a přesunuty pod původní ID smlouvy.

Import smluv z DBF/XLS – tato funkce umožňuje načíst seznam smluv z jiného zdroje.

Prostředníkem je zde univerzální formát DBF (dBASE III), který má následující strukturu:
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Prázdná databáze DBF se nachází v podadresáři VzoryDBF, kde je včetně vzorového ekvivalentu ve
formátu MDB (Microsoft Access 97), ze kterého lze snadno exportovat DBF soubor. Název DBF souboru
musí dodržet tzv. DOSovskou konvenci tj. 8 znaků a 3 znaky přípona např. „SMLOUVY.DBF“, jinak
nepůjde soubor otevřít!
Průběh importu smluv je zaznamenán (pouze chyby) v souboru ImpSml_DBF.LOG v adresáři
C:\AgendaPAM.
Další informace k DBF souborům (popis značení polí) naleznete na str. 93

- tímto tlačítkem provedete načtení údajů z univerzální sestavy „Přehled smluv“
(PREHLED_SMLUV_MUSTR.xls ze složky VzorDBF).
I zde je k dispozici celá řada nastavení a přepínačů. Za prvé je třeba (nebo je vhodné) načítat vždy
smlouvy od jedné pojišťovny, není-li kódem specifikováno přímo v přehledu smluv, neb celá dávka se
automaticky zařadí pod vybranou pojišťovnu viz. levá část okna.
Pakliže zaškrtnete, že smlouvy se zařadí pod některého z externistů, aktivuje se vám rámeček Externista.
Zde si vyberete příslušného externistu. Pak si zvolíte, které činnosti budou brány v potaz (KO, ZK, PP).
Dále je možno určit, zda činnost bude změněna u již existujíc smlouvy (přepsána), či jen doplněna tam,
kde tento údaj chybí (tj. externista nebyl ve smlouvě doposud přiřazen).
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Rovněž nezávisle na externistovi, lze instruovat import tak, že podle vstupního souboru dojde k aktualizaci
údajů o Klientovi. Ovšem pokud v této sestavě budete mít chybné údaje, tak těmito údaji přepíšete již
existující údaje v klientech.
U nově přidaných smluv (tj. že nebyla nalezena v databázi smluv) se přiřadí stávající klient pokud takový
podle IČ/RČ existuje a jeho údaje se nemění. Pochopitelně není-li klient nalezen, vytvoří se nový z údajů
obsažených v „UNI“ sestavě XLS.
Volba „Aktualizovat údaje Klienta u nových smluv, kde klient již existuje“ jasně říká, že aktualizuje údaje o
klientovi ze sestavy i v případě, že se sice jedná o novou smlouvu, ale klient již existuje.
Na vstupu dochází ke kontrole na č.smlouvy, pokud je kratší než 5 znaků považujeme, že č. smlouvy
neexistuje! A pokoušíme se najít shodu na č.návrhu. Pokud v obou případech není akceptovatelná
hodnota (tj. hodnota kratší než 5 znaků nebo nuly), tak import končí.

- Tlačítko Předčasně ukončit slouží k řízenému ukončení platnosti smlouvy a k ní
navazujících úkolů. Pozor ne všechny úkoly lze šmahem ukončit, protože jsou úkoly vznikající z načítání
dlužníků a pokud jde o vymáhání pojistného, nelze tyto úkoly jen tak ukončit. To musí udělat obsluha
podle konkrétní situace. Automaticky se ukončují úkoly vzniknuvší z pojištění osob např. výročí
pojištěného apod.
Funkce zajistí přepsání Platí do na aktuální datum, úprava resp. doplnění Poznámky, stav smlouvy na „U“
a automaticky ukončeno na „ano“ a důvod ukončení kódem „X“ (viz. Číselník důvodů ukončení)
Pokud chcete vidět všechny úkoly vázané ke smlouvě (F2) - lze potom hromadně tyto úkoly ukončit
v menu okna Alarm nebo ručně přes příslušné tlačítko.
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Platby vztažené ke smlouvě

Seznam všech vyplacených provizí externistům vztažených ke smlouvě. Lze provést součet s rozdělením
činností a eliminovat výsledek v rámci jednoho počítadla (procesu). Z každé vyplacené provize lze přes
tlačítko

odskočit do neimportovaných příchozích provizí a provést eventuálně další kontrolu.
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Doplatky vztažené ke smlouvě

Smazat doplatek lze pouze u ručně vložených doplatků s kódem „M“. Doplatek lze převést pod jiného
externistu *) pomocí tlačítek „Změnit externistu(PP) u doplatku“. K doplatku je přiřazen příslušný
externista uvedený ve smlouvě/detaily. Nezapomeňte po změně externisty provést Uložení smlouvy, jinak
se přiřadí starý externista.
*) Případ kdy se zjistí, že externista ke smlouvě nepatří a je třeba tuto skutečnost změnit včetně položek
z účtu Doplatky.
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- příplatkový SQL Modul se aktivuje po kliknutí na seznam smluv,klientů,externistů, provizí či
úkolů stiskem CTRL+Q. SQL Modul je nyní dostupný v modulech Klienti, Externisté, Smlouvy, Provize,
Úkoly a nově i Kalendář plateb inkasního makléře v modulu Provize.
Tento modul je určen především pokročilým nebo nejlépe odborným uživatelům, jelikož se jedná o
technologii vyžadující základní znalosti relačních databází. Na druhou stranu s tímto nástrojem se dají
„kouzlit“ nejrůznější dotazy a kombinace podmínek standartně nenabízených v Agendě vzhledem k jejich
složitosti a množství možných kombinací. Díky separátnímu oknu výsledků dotazu, je nyní možné bez
problému spouštět množství zajímavých agregačních dotazů. Standartně s Agendou PAM distribuujeme
celou řadu zajímavých příkladů SQL dotazů pro každý modul.

V SQL Modulech lze načíst nebo exportovat všechny dotazy nebo i jednotlivě a uživatelé si je tak mohou
mezi sebou vyměňovat. Od verze 1.6.4.f je možné spouštět i dotazy typu DELETE a UPDATE. Zde musíme
zdůraznit, že se zříkáme jakékoliv odpovědnosti za případné poškození Vašich dat používáním tohoto
nástroje !
Exekuční dotaz (DELETE,UPDATE) je možné spustit pouze z menu Dotaz a musí být uložen v databázi.
Spodními tlačítky lze spouštět pouze dotazy typu SELECT.
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V průběhu vývoje došlo ke změně formátu souborů pro export dotazů a proto je třeba rozlišovat při
importu starou verzi dotazů (*.qry) a novou (*.qry2) při výběru v dialogovém okně.

Od verze 6.3.0. byl vylepšen modul tak, že lze vybírat ze všech tabulek v databázi a zároveň je k dispozici
náhled dat a pokud pravým tlačítkem myši označíte v seznamu sloupců jméno sloupce, tak vypíše seznam
unikátních hodnot do pravého horního seznamu viz. obrázek
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Takto vypadá návrhová část dotazu, kde je uživateli pro usnadnění umožněno vybírat příslušná pole
s tabulek, operátory a podmínky resp. Klauzule jazyka SQL. Předmětem této příručky není vysvětlování
pojmu ani jazyka SQL, k tomu slouží příslušná literatura!
Jako bonus Vám nabízíme celou řadu užitečných vzorů dotazů, které můžete snadno modifikovat pro své
potřeby.
Pozor ! Po synchronizaci databází při upgrade se Vaše dotazy smažou a opět se nastaví naše
předdefinované, proto je nutné před synchronizací si Vaše dotazy zazálohovat jejich exportem v menu
Soubor a po synchronizaci je opět načíst "Obnovením nastavení". Od verze 4.7.5. se již předdefinované
SQL dotazy neduplikují :-)

Agregační dotazy
je vhodné zobrazit
v nezávislém okně
resp. tabulce,
jinak by to
negativně
ovlivňovalo funkce
napojené na
příslušný modul
odkud je SQL
modul volán.
Každopádně tato
možnost otevírá
další možnosti s
dotazy.
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V nabídce nápověda je nejen nápověda k jazyku SQL, ale i tip na literaturu, která o SQL pojednává v
českém jazyce. Dále jsme nově přidali databázové resp. relační schema, jak se mají tabulky v PAM
propojovat, co je klíčem mezi tabulkami.

Od verze 6.0 je již možné skládat SQL dotazy do jednoho dotazu aby se třeba spustily za sebou.
Tyto jednotlivé funkční dotazy oddělíte znaky „ &;“ – mezera ampersand středník
Od verze 6.3.1. je možné poskládat celý SQL dotaz ještě zajímavěji a to tak, že u poslední části kódu,
kterou chceme zobrazit výsledek, který vznikl v předchozích částech za pomocí třeba dočasných tabulek,
označíme znaky „##[mezera]„ před samotným SELECT příkazem.
Příklad: máme různé výběry a spojování z více dotazů, tyto části jsou od sebe odděleny „&;“ (vždy na
konci kódu, nikoliv před ním) a na závěr chceme tyto výsledky pospojovat a zobrazit v tabulce a chceme
to mít celé v jednom kódu, proto je třeba na začátek této sekce vložit „## „ a pak dojde k jinému typu
vykonání příkazu. Je ovšem nutné aby takto označená část kódu byla výhradně typu SELECT!
Předchozí části uvažujeme jako UPDATE, DELETE nebo INSERT INTO či SELECT INTO (typ dotazu
Execute). Pokud v řešení je nutné použít dočasné tabulky, nelze je v rámci tohoto kódu smazat (DROP
TABLE) protože jsou v té chvíli blokovány. Udělejte to až po jejich uvolnění spuštěním jiného SQL kódu
nebo ukončením SQL Modulu a jeho opětovnou aktivací. Tyto tabulky mohou způsobit problém při
synchronizaci pokud je necháte v databázi. Důrazně žádáme aby jména těchto tabulek vždy začala
písmeny „tmp“ a požadovaný název. Za případné škody napáchané na datech odpovídá obsluha PAMky!
Od verze 6.6.2. po spuštění dotazu jehož výsledek se ukáže v záložce "Výsledek SQL dotazu", tak po
provedení tohoto dotrazu se program automaticky přepne do této záložky a její nadpis zmodrá.
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Kalendář plateb u smlouvy (určeno především pro Makléře bez provizních sestav a inkasní makléře)

Zde se dá automaticky vygenerovat platební kalendář vč. provizí. Zde je nutné aby byl vyplněn údaj o
ročním pojistném, provizi makléře, datum prvního pojistného a pochopitelně interval placení
tj.ročně,pololetně atd. Pak už jen stačí kliknout na tlačítko „Generovat kalendář výplat provizí“.
Tlačítko „<-datum počátku pojištění“ dosadí datum ze smlouvy a jedná se o datum první platby.
Generátor kalendáře lze ovlivnit dvojicí přepínačů, pouze přepínač "upravit…" NESMAŽE celý kalendář, ale
jen od místa kurzoru upraví hodnoty, např. výši předepsaného pojistného. Takže pozor Generátor ve
všech ostatních případech smaže původní kalendář!
Jednotlivé položky platebního kalendáře lze následně označovat příznakem „Upomínka“ a „Proplaceno“
pomocí příslušných tlačítek. Tlačítko se znakem "$" dosadí platbu ze strany klienta či pojišťovny. U klienta
automaticky spočítá i saldo tj. když zaplatí méně než je požadováno, naběhne dlužná částka a záznam
není označen jako zaplacen.
Dále je k dispozici řazení kalendáře, mazání jednotlivých položek, či doplnění.
Při výpočtu provizí dojde rovněž k operaci, kdy se vstupní provize prováží s číslem smlouvy a tímto
kalendářem a v rámci totožného období (Periody) se do tohoto kalendáře vloží vstupní provize do
sloupečku určeného pro výplatu od pojišťovny. Jako datum platby se uvádí aktuální systémové datum.
Jako období platby se bere období uvedené v provizní dávce.
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Tisk detailu smlouvy vč. splátkového kalendáře, obdoba tisku detailu smlouvy v hlavním modulu Smlouvy.
Zde makléř může od operátora obdržet komplet smlouvu vč. plateb apod. a takto ji eventuálně svým
podpisem schválit k založení.

Sestava výplat provizí (určeno především pro Makléře bez elektronických provizních lístků) –
V tomto okně uživatel definuje celou řadu podmínek a filtrů pro výslednou sestavu o vyplacených provizích
nebo naopak nevyplacených atp. Výsledná sestava pak může posloužit jako urgence výplaty provize u
pojišťovny (nebo reklamace).

Následuje ukázka sestavy …
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Pojistné události – likvidace
tento modul je přístupný pouze zákazníkům, jenž si tento modul zakoupili a mají minimálně Pro variantu.

Zkráceně lze u smlouvy aktivovat modul Pojistných událostí (PU) Shift + F9 nebo z nabídky. Pojistné
události jsou dostupné i z modulu Klienti, kde se objeví seznam PU vázaných na klienta (jako klienta
smlouvy).

Hlavní okno nabízí primárně ucelený seznam PU

V tabulce lze měnit všechny hodnoty kromě č.smlouvy a systémových údajů.
Jak už bývá v Agenda PAM zvykem, i zde lze aktivovat SQL Modul kliknutím na seznam a stiskem
CTRL+Q, který nabídne dotazy pro tuto část databáze tj. pojistné události.
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V detailu PU se vyplňují potřebné údaje. Pro zajímavost lze uložit i GPS souřadnice místa události a ty pak
následně zobrazit v Google Maps. Časem lze využít tyto údaje k hromadné prezentaci a určit regiony
s největším počtem PU apod. Jednotlivé položky jistě nepotřebují komentář – jsou popsány zcela jasně.
U zálohově vypláceném plnění, lze jednotlivé platby evidovat a kontrolně sčítat.

Ukázka zpracování GPS souřadnic.
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Zde se vyplní Likvidátor a kontakt na něj.
Poškozený, pachatel se provádí výběrem z modulu Klienti a je tedy třeba tyto osoby zanést do databáze
klientů. U těchto osob, pokud ještě neexistují v databázi PAM doporučujeme označit „Pouze kontakt“ –
tedy pokud taková osoba nemá ve vaší PAM smlouvu – pochopitelně ☺
Kontakt lze v modulu PU zcela zrušit kliknutím na tlačítko „X“. Změnit stávající osobu lze tlačítkem „…“

V Detailu zúčastněné osoby lze upravovat pouze údaje od příznaku „Pachatel“ až k Poznámkám. Osobní
údaje se pouze zobrazují z databáze Klienti.
Z uživatelského seznamu lze vybrat zaměstnance a jemu předat resp. vygenerovat úkol(y) související
s likvidací PU. O tom, že nastala pojistná událost se pochopitelně z úkolů dozví i prodejce uvedený ve
smlouvě. Můžete upravit datum upozornění a přidat do poznámky úkolu komentář. Komentáře lze využívat
již předepsané (viz. seznam napravo). Tento seznam lze jednoduše upravit podle vlastních potřeb
v textovém souboru „C:\AgendaPAM\PreDefKoment.txt“.
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Ukázka vygenerovaného úkolu. Všechny úkoly pocházející z Likvidace pojistných událostí mají automaticky
kód zpracování i kód úkolu „LPU“.

Tak jako modul Klienti, Smlouvy či Externisté i zde lze využít digitálního archivu a přiřazovat dokumenty
k dané PU. Pokud je cokoliv přiřazeno k PU, text „Dokumenty“ zmodrá.
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Provize

Seznam provizí – je možné shlédnout, zda byly provize načteny správně. Všechny údaje z excelovského
souboru provizí jsou obsaženy v databázi provizí, proto již není nutné z kontrolních důvodů otevírat
sestavu provizí a pracně cokoliv hledat.

Detailní informace k načtené provizi (vstupní provizi)

Pro kontrolní a jiné účely je možno se přes tlačítka […] u č.návrhu a č.smlouvy podívat rovnou do
databáze smluv na konkrétní smlouvu.
ReCalc – provede u konkrétní provize přepočet s příslušnými detaily ve spodním textovém okénku.
Výhodné při pátrání proč se provize počítá tak a ne onak. Funguje pouze u provize počítané produktovou
metodou. Nelze takto dodatečně aplikovat Záporné nebo Storno provize, které principielně fungují jinak a
lze je vlastně přepočítat jen v kontextu celé dávky tj. přepočítáním celého počítadla (dávky)!
Komentář D.Průši k záporným provizím. Z praxe víme, že ne všichni to chápou správně a chtěli by aby
záporné provize byli odečítány externistovi v plné výši, zde je argumentace proč Agenda počítá i záporné
provize tak jak je počítá:

Provize vyplacená pojišťovnou je např. 1000 Kč. Externistovi je vyplácena provize ve výši 90% => 900 Kč.
V případě, že je např. smlouva stornována a pojišťovna si onu tisícovku strhne, není možné externistovi ji
strhnout též, když dostal jen 900 Kč. Pokud firma má z externisty určité procento zisku, musí nést přece
stejné procento i při ztrátě.
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Import provizní sestavy

V importu dat je potřeba vyplnit měsíc a rok, za který je výpočet prováděn, pro přehlednost. Program si
načtené sestavy označuje vlastním počítadlem. Počítadlo slouží k tomu, že pokud jsou omylem načtena
jiná data (např. 2x jeden měsíc), je možné právě podle počítadla odlišit a smazat špatnou operaci.
Pro uživatelské operace doporučujeme vyplnit Typ počítadla, např. U pro účetní, T pro test apod. I když
generálně nedoporučujeme udržovat testovací počítadla v PAM kvůli reportům a statistikám, víme že řada
klientů to tak má. Proto pro přehlednost a následné filtrování v SQL dotazech je nyní možné jednotlivé
dávky označit jednopísmenným typem. Prozatím jiné využití ani návaznosti typ dávky nemá.
Již od verze 3.x jsme byli nuceni přejít na jiný způsob načítání provizí z excelovského souboru a to přes
tzv. UNI sestavy. Již není možné používat jen sestavy Kooperativy či Pojišťovny České spořitelny, ale
všechny potřebné údaje a sestavy z různých ústavů je třeba ručně zkonsolidovat do našeho vzoru, tzv. uni
sestavy (uložena ve složce C:\AgendaPAM\VzorDBF) jméno souboru PROVIZE_UNI_MUSTR.xls.
Takto naplněný soubor si uložíte pod jiným názvem na disk a tento soubor poté importujete touto funkcí.
To samé platí pro sestavu Dlužníků, Končících smluv či Ukončených smluv.
Před každým zpracováním provizí použijte vždy aktuální vzor, který se vám po upgrade PAM
objeví! Dodržením tohoto pravidla se můžete vyhnout problémům se zpracováním.
Mějte na paměti, že není možné abyste UNI sestavy jakkoliv upravovali či dokonce mazali řádky 1-3 !
Nebo dokonce upravovali názvy sloupců. Tím zcela znemožníte správnou funkčnost Agenda PAM.
Data je možné vkládat až od čtvrtého řádku. Mějte na paměti, že Microsoft Excel má omezení na 65535
řádků. Přípustné je pouze uložení sestavy ve formátu MS Excel 95/2000 – 2003. Nelze používat novější
formáty jako např. xlsx! Což je formát MS Office 2007 a vyšší!
V případě, že se některé údaje nechtějí importovat do Agenda PAM, zejména číselné, pak je nutné si
vypomoci vložením apostrofu před takovýto údaj, pak jej Agenda PAM „uvidí“.
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zde je patrné jak je třeba apostrof vložit, v buňce se to projeví malým zeleným trojúhelníčkem v levé horní
části buňky.
NOVINKA! od verze 4.7.1. je součástí vzorů univerzálních sestav Makro, které se jmenuje
AddApostrophes viz.následující obrázek

Nejprve je třeba mít v MS Excelu povoleno spuštět Makra! Poté klávesou Alt+F8 aktivujete toto okno a
můžete makro AddApostrophes spustit. To přidá apostrof do každé buňky sešitu a máte to bez práce :-)

Dále velmi doporučujeme dát na poslední řádek sestavy, kde už nejsou žádná data znak # , který
programu jasně řekne, že má skončit s načítáním řádků. Někdy jsou skryté znaky i dál a Agenda PAM má
tendenci načítat i tyto řádky. Tento znak se musí vyskytovat ve sloupečku číslo návrhu nebo číslo smlouvy.
Pro zajímavost a výhradně pro demonstrační účely umí znak ? (otazník) v čísle smlouvy způsobit, že PAM
si vybere libovolné číslo smlouvy z dostupných čísel smluv v databázi.
Od verze 6.7.5.d je aplikovaná celá řada kontrol po načtení Excelové sestavy provizí. Za prvé se sečte
sloupec Provize a porovná se s tím co vznikne na konci uložením provizí do databáze, to samé se provede
s počtem řádek. Pokud tyto údaje nesedí, vyskočí varovné okno, kvůli nekonzistenci. Poté musí obsluha
podle LOGu najít a odstranit problém. V 99,9% případů je problém v sestavě XLS.
Dále je nově aplikováno to, že pokud není uveden žádný produkt, PAM automaticky dosadí kód „X-X“.
A nakonec se zjišťuje kolik řádek obsahuje Rok=0 nebo prázdná hodnota. Toto je potencionální problém u
produktové metody, na přání p.Průši je v tomto ohledu provedena extra kontrola a obsluha je o této
skutečnosti informována.
V 6.9.0. změna! Pakliže si zapnete v .INI parametr NultyRokProv1=1, pak pokud v provizní sestavě se
objeví Rok = 0 (to je většinou z důvodů toho, že pojišťovny tento údaj neposkytují), tak automaticky PAM
dosadí Rok=1. Ne každému to může vyhovovat, proto je to volitelný parametr. Pokud to takto nemá být,
je nutné aby uživatel PAM dodal správný rok vyplácení provizí!
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Provize (typicky Generali), kde se č.nabídky rozpadne na více smluv s různými produkty |v6.8.2.|

Tato volba, resp. toto parametrické zaškrtávátko má za úkol sdělit systému PAM, že chceme reagovat na
skutečnost, kdy není nalezeno č.smlouvy v provizní sestavě, ale je nalezeno č.návrhu. Typicky v případě
pojišťovny Generali, která po akceptaci návrhu sjednatelem rozdělí smlouvu na několik jiných smluv
s rozdílným produktem, typicky POV a HAV a každá tato smlouva žije vlastním životem. Sjednatel ovšem
v PAM má pouze jeden záznam s číslem návrhu, viz. příklad na obrázku níže:

Jak je patrné „Smlouva“ je bez čísla smlouvy.

Jako příklad uvádíme Provizní sestavu, která vypadá nějak podobně jako toto:
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Lze si všimnout shodného čísla návrhu a rozpad na 3 smlouvy s různými produkty.
Při načtení provizní sestavy a zvolené volby se děje následující. Vyskočí okno s tím, že bylo nalezeno číslo
návrhu a zda souhlasíte s tím, že se záznam aktualizuje o číslo smlouvy. Obsluha je povinna ověřit, že se
opravdu jedná o stejnou smlouvu. V případě čísel návrhů se nelze bezvýhradně spoléhat na systém PAM!

Systém zjistil, že č.smlouvy není vyplněno a že se jedná pravděpodobně o správnou souvislost.
Automaticky navrhuje Aktualizovat. V tomto příkladu je to správně a dali jsme Aktualizovat….
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V další řádku už Systém zjistil, že č.smlouvy existuje (to vzniklo v předchozím kroku) a proto již aktualizaci
neumožní, ale navrhne Vytvoření nové smlouvy (kopie) té kmenové s novým číslem smlouvy a produktem
uvedeným v provizní sestavě. Pokud nesouhlasíme, lze Přeskočit.
INSPIRAL je úplně jiný příběh a je otázkou zda se ještě někdy bude opakovat. Každopádně tato volba se
chová tak, že stávající smlouvu Ukončí a vytvoří novou s novým číslem smlouvy.
Automatizované volby nedoporučujeme, nemáte načítání plně pod kontrolou a je na uvážení PAM co učiní.

89

Následně po načtení provizí a vytvoření nových smluv, lze v modulu Smlouvy, po najetí na smlouvu, která
vznikla tímto způsobem, vidět změnu barvy popisku „Číslo nabídky“ na červenou.

Toto znamená, že smlouva patří do konglomerátu smluv se společným číslem návrhu a dvojklikem myši na
tento popisek se stane, že jsou zobrazeny v modulu jen smlouvy, co k sobě patří.
V tomto příkladu jen tři a lze se tedy pohybovat pouze mezi nimi a kontrolovat popřípadě měnit údaje.
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Aktualizovat tel. Číslo a ostatní údaje – při importu sestavy provizí, může program vyhledat přes
smlouvu klienta a tam nahradit telefonní číslo číslem obsaženým v provizní sestavě. Lze očekávat, že
pojišťovna bude mít aktuální telefonní čísla a tímto způsobem je lze automaticky zaktualizovat. Tato
operace ovšem proběhne pouze tehdy, je-li tato volba zaškrtnuta. Vztahuje se pouze na import XLS
souboru.
Aktualizovat nyní lze více údajů, jak vyplývá z obrázku.
Po importu automaticky zpracovat – jak z názvu vyplývá, dojde k automatickému výpočtu provizí
(operace č. 1 a 2) po importu z provizní sestavy. Vztahuje se pouze na import XLS souboru.
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Inkasní systém u ZS (Životní pojištění) a změny produktů v Agendě při načítání
provizních sestav
Verze Agendy od 7.10.2003 rozlišuje smlouvy typu „ZS“,“ZE“,“ZF“,“ZN“ jako interní produkt
„ZKS“ (životka -Inkasní systém) podle tohoto klíče, který se rozlišuje při importu dat z XLS
sestavy:
Získatel: najde-li ve sloupci E produkt ZS,ZE,ZF,ZN a ve sloupci U písmeno I a ve sloupci V větší číslo
než 0,004 - provize je inkasní – změní se název produktu na ZKS
Prodejce: dtto až ke sloupci V - větší číslo než 0,029 - provize je inkasní – změní se název produktu na
ZKS
U produktu ZU (život-úraz) platí stejný mechanismus a rovněž je zařazen pod ZKS nebo ZKO (starý
inkasní systém). Pouze u Managera (KO) se zachovává označení ZU.

Bohužel z praxe víme, že tento způsob není 100%, a dokud sama pojišťovna neupraví sestavy, tak
aby v provizích bylo toto rozlišeno jednoznačně – nemůžeme s tím nic jiného dělat.
Od verze 1.6.5. Agenda umí to, že pokud je nucena změnit produkt u provize při načítání z XLS souboru
provizí, tak je tato provize i výplata externistovi označena – a to jak ve sloupci Produkt změněn tak i
v provizním lístku hvězdičkou u produktu. Tato nová funkce slouží jen pro případnou kontrolu a orientaci.

Import z APR souboru – pokud uživatel Agendy pracuje v organizaci a má smluvního nadřízeného
partnera, bude potřebovat od této organizace zprostředkovat provize, seznam smluv, klienty atd…. Tato
funkce obsažena již od základní verze Agendy umožňuje načíst soubor *.apr obdržený od nadřízené
organizace (vedoucí subjekt vlastnící Expert verzi). Při importu souboru *.apr se načtou resp. přidají ještě
neexistující klienti, smlouvy a provize, které jsou pravděpodobně vypočteny jinou metodou než klasické
provize. To ovšem záleží na individuální dohodě s Vaší nadřízenou organizací. Každý APR import má své
počítadlo a lze tudíž postupně veškerá data takto pořízená odstranit z Vašeho systému.
Vytvoření *.apr souboru je umožněno pouze v Expert verzi Agendy PAM.

je třeba ale mít na mysli jednu podstatnou věc a tím je, že počítáte-li provize produktovou metodou jsou
souvislosti následující: Vstupní provize a Základna je pokrácena o příslušné %, produkt zůstává tentýž
jako při importu u nadřízené organizace. Provize se počítají u produktové metody ze Základny a tak je
třeba mít příslušným způsobem nastaveny i své vlastní produkty. Máme na mysli % v těchto produktech,
tak aby byla zajištěna profitabilita Vašeho obchodu.
Je asi jasné, že v případě Partnerů vůbec nefunguje vzájemný systém Doplatků plynoucí obvykle ze
životního pojištění (lze však nastavit jakýkoliv produkt na systém doplatků) a dále ani ruční korekce
vložené, protože logika věci je ve vztahu PAM x Partner jiná. V tomto režimu se totiž jen pokrátí vstupní
provize z pojišťovny a základna a záznam se distribuuje dál k podřízené organizaci. Tradiční systém
výpočtu, doplatky a ruční korekce do tohoto vůbec nevstupují.
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UNIVERZÁLNÍ IMPORT Z DBF –
Tato funkce využívá úmyslně chronicky známého a univerzálního formátu dBase III+, proto se
domníváme, že pro univerzální účely je a bude nejvhodnější pro spolupráci se všemi pojišťovnami.
Import DBF Uni provize podílovou metodou – slouží jako import pro otevřený formát databáze
Dbase III+, který i MS-Excel umí vygenerovat z tabulky. Podmínkou je, aby názvy polí v DBF souboru
odpovídaly následující struktuře.
C_NAVRHU ….. numerické pole, které je schopno pobrat až 16ti místné číslo
C_SMLOUVY ... numerické pole, které je schopno pobrat až 16ti místné číslo
CINNOST ….. textové pole s max. velikostí 9 znaků
PROVIZE ….. numerické pole s dvojitou přesností
N – numeric – číselné pole
C – character – alfanumerické pole
L – logic – logický operátor ano/ne , respektive 0/1
Tato forma provizí stačí „pouze“ pro výpočet provizí podílovou metodou a měla by být dostačující pro
aplikaci systému jiných pojišťoven. Podle našich dostupných zdrojů víme, že makléři pracují na bázi
podílové metody.
Import DBF Uni provize produktovou metodou – slouží jako import pro otevřený formát databáze
Dbase III+. Zde je zapotřebí více polí a hodnot.

obdoba výše uvedeného s novým druhem pole a tím je L[1] což znamená logická hodnota 1 nebo 0
neboli True a False.
Ještě vysvětlení k jednotlivým polím:
C_NAVRHU
C_SMLOUVY
C_PREDPISU
ZAKLADNA
DELBA
ROK
CINNOST
PRODUKT
KM
KOEF
RV

číslo návrhu
číslo smlouvy
číslo předpisu
Základna (částka)
Dělba
Rok trvání smlouvy
Činnost, rozeznáváme KO, ZK, PP
kód produktu musí korespondovat s Vaším nastavením v produktech např. ZS
nebo H atd…
koeficient množství
Koeficient, v provizním lístku sloupec V
Ruční výpočet ano či nikoliv

*) Oba vzorové dbf soubory jsou umístěny v adresáři Agendy v podadresáři VzorDBF a název souboru
musí být kompatibilní s prostředím MS-DOS tzn. 8 znaků a 3 znaky přípona např. „SMLOUVY.DBF“, jinak
nebude možné DBF soubory otevřít!
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Kalkulace provizí – schéma viz. Str. 109 a 102.

Tato funkce je dostupná pouze
v Expertním režimu a to ještě
úpravou příslušného INI
souboru.
Více viz. Strana 49

U základní verze nejsou k dispozici funkce výpočtu 3 a 4. Ty jsou součástí pouze rozšířené verze. Při
automatickém zpracování po importu dat z XLS souboru se provádí automaticky pouze funkce č.1 a 2.
Ostatní je nutno v uvedeném pořadí aktivovat kliknutím myši na příslušné tlačítko. Jejich používání, jste-li
ovšem majitelem rozšířené verze Profesional, závisí pouze na Vás a proto jsou tyto funkce oddělené.
Na základě provedení výpočtů (1) a (2), lze teprve spustit Výpočet Koeficientu množství a až teprve
naposled lze aplikovat výpočet Bonusů. Lze taktéž používat pouze Bonusy v systému MLM (Multi Level)
aniž byste používali koeficienty množství. Z toho vyplývá, že základem všeho jsou funkce 1 a 2. Funkce 3
a 4 je jejich používání na Vás.

*) funkce MLM vytvoří v provizním lístku zúčastněných stran (externistů) pouze jen jeden záznam
(záporný nebo kladný, nulový se nevytváří). Dále u MLM se uvádí do výplaty externistovi jako č.smlouvy
číslo 999999999998, dříve se uváděla nula, ale to přinášelo samé problémy.
**)
Přesnost
výpočtu
a
částek
na
Provizním
lístku,
lze
ovlivnit
parametrem
ZaokrouhlovaniDecMista=2 v souboru Agenda.ini. Číslo 2 znamená výpočet částek na dvě
desetinná místa, naopak 0 bude znamenat, že se počítá s celými čísly tj. zaokrouhlování na koruny.
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Od verze 1.2.9. je výpis chybových a upozorňovacích hlášení značně rozšířen a je taktéž možné mít
zapnutou nebo či naopak vypnutou kontrolu zpracování tzv. Náhled kontrolních údajů, které se objeví
v nadpisu aktivního okna.

*) Když není v provizním xls souboru nalezen 2-místný ISIC kód s kódem v Produktech, pokusí se systém
nalézt produkt podle prvního společného písmena. Pakliže ani potom systém Agenda neuspěje, pak ohlásí
do seznamu chyb zprávu o tom, že kód produktu nebyl nalezen.
LOG výpočtu každé provize… - uloží do LOG souboru protokol o každé vypočtené provizi. Slouží
k dohledávání příčin „chybně“ spočítané provize. V drtivém množství případů jsou to chybná data nebo
nastavení produktů, nebo nepochopení problematiky a důsledek nastavení procent ve smlouvě či
externistovi apod.
Produkt zohlednit z databáze smluv nikoliv z provizního lístku (XLS) – Agenda PAM pracuje
standartně tak, že kód produktu (tzv.ISIC kód) se bere z provizního lístku a podle toho se také provize
počítá. Existují však společnosti nebo případy, kdy uživatel chce aby Agenda PAM počítala provize podle
produktu, který je nastaven ve smlouvě v databázi Agendy PAM. K této preferenci slouží tento přepínač.
Má vliv pochopitelně i na ReCalc funkci.
Otevřít LOG po operaci… - znamená, že po dokončení vyjmenované operace se automaticky otevře
textový soubor s LOGem.
Délku trvání smlouvy… - opět, ne každý provizní lístek poskytuje informaci o délce trvání smlouvy, což
u některých produktů hraje roli, tak zde nabízíme možnost kalkulace délky trvání smlouvy vůči údaji
v databázi smluv. Dále je třeba Agendě PAM určit, jaký datum je onen hraniční pro výpočet délky trvání
smlouvy. Viz. Kalendář pod tímto prvkem.
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Speciální funkce -

Kalkulace Délky trvání u smluv (Rok) v Provizích V provizích souvisejících s aktuálním počítadlem (po dotazu může zpracovat i všechny provize v PAM) se
přes provázání s databází smluv dopočítá Délka trvání smlouvy pro případy kdy je to třeba. Může být
časově náročná operace! Aktualizace proběhne nad sloupečkem Rok.
Aktualizovat fiktivní kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo) – Při
načítání Provizní sestavy, tam kde chybí kód produktu, Agenda PAM automaticky přiřadí fiktivní kód „X-X“
viz. kapitola import provizní sestavy. Zde je možné po provázání přes číslo smlouvy tento kód přepsat tím,
který je uveden ve smlouvě a to i v případě, že tam žádný kód přiřazen není!
Udržovat konzistentní data je zodpovědností uživatele a provozovatele Agenda PAM!

Pro případ, že byste chtěli toto aplikovat nad všemi provizemi, lze v SQL Modulu využít tento kód:
UPDATE Provize INNER JOIN Smlouvy ON Smlouvy.CisloSmlouvy=Provize.CisloSmlouvy
SET Provize.Produkt_ISIC=Smlouvy.KodProduktu WHERE Provize.Produkt_ISIC='X-X'

Aktualizovat kód produktu v provizích z navázaných smluv (jen za počítadlo a bez ohledu na
produkt v provizi) – stejné jako v předchozím případě, akorát s rozdílem, že se aktualizuje bez ohledu
na fiktivní kód produktu, bere to všechny provize z daného počítadla (dávky).
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Opravná sestava provizí – Jedná se o zpracování a narovnání chybných provizí. Možnost práce s SQL
Modulem je nutnost! Pokud jej nemáte licencovaný, nemůžete tuto funkci používat!
Celá věc funguje tak, že je nejprve je třeba být schopen identifikovat a tzv. pojmenovat problém kde a jak
vznikl. Pokud dokážeme vstupní provize najít vhodným SQL dotazem, pak je nutné tyto záznamy označit
předepsaným způsobem tj. vložit do pole QryCode1 hodnotu „FIX“.
Příklad:
UPDATE Provize SET QryCode1="FIX"
WHERE ID in (SELECT Provize.ID FROM Provize
INNER JOIN Smlouvy ON Provize.CisloSmlouvy = Smlouvy.CisloSmlouvy
WHERE Provize.Produkt_ISIC ="ZI" and (Provize.OriginalProdukt ="ZN" or Provize.OriginalProdukt
="ZU") and Provize.Period > 201208
and Smlouvy.JednorazovaPlatba = False)

Příklad 2:
UPDATE Provize SET QryCode1="FIX" WHERE Counter=1234

tento dotaz najde provize, kde PAM omylem zaměnila produkt za jiný, jde o provize od září 2012 včetně a
v žádném případě nešlo o smlouvy s jednorázovou platbou (tento problém reálně nastal a proto jej zde
popíšeme)
Funkce „Opravná sestava provizí“ nyní tyto záznamy (všechny kde QryCode1="FIX") vezme a zpětně
z nich vygeneruje provizní sestavu ve formátu MS Excel podle vzoru univerzálních sestav (soubor
C:\AgendaPAM\OpravneProvize.xls).
Nově od verze 5.8.5. se vás program zeptá na metodu storna provize. Nyní lze označit tento záznam
kódem "B" (sloupec STRN_METODA v Excel souboru) a ten říká systému PAM při zpracování, že u tohoto
záznamu se provize negeneruje a tudíž vzniká jen provize s opačným znaménkem tj. dojde k jejímu
vynulování! **) Jinak platí uvedené dále.
Na konci operace se dotáže, zda-li má označení záznamů vymazat tj. QryCode1= prázdný znak.
Doporučujeme, pokud již neuvažujete o dalším využití tohoto označení tomuto požadavku vyhovět abyste
příště měli jistotu, že označený záznam se nebude míchat s novým požadavkem.
Tuto sestavu bez jakýchkoliv dalších úprav lze opětovně načíst do systému PAM a tím narovnat stav. Co se
vlastně odehraje?:
PAM automaticky rozezná podle sloupce AI a AJ v Excel sestavě, že se jedná o opravné položky (musí být
hodnoty v obou sloupcích!). Tyto sloupce říkají z jakého počítadla (dávky) a ID provizního záznamu se
opravuje. Tyto párové záznamy se vystornují tj. záznam se duplikuje a vynásobí -1 a zařadí pod novou
dávku (počítadlo). Tím se účetně anuluje předchozí provize.

Dále se samozřejmě provede opětovný výpočet vč. Importu a převodu produktů těch samých provizí –
tedy dojde k narovnání do nového požadovaného stavu. Je samozřejmě možné na konec této sestavy
přidat i řádné nové provize a sjet tak celou dávku dohromady. To jestli to bude extra nebo dohromady je
na uvážení obsluhy. Mějte prosím na paměti vliv metody "B" (v obrázku sloupec AK, nově pojmenovaný na
STRN_METODA), kdy se opravné provize k dané položce negenerují!
*) možná to již někde v této příručce zaznělo, ale přesto opakujeme. Pole QryCode1 slouží
k označování záznamů pro interní účely v PAMce. Pro běžné potřeby se používá pole
QryCode2 – oboje o délce 3 znaky. QryCode1 se smí použít jen ve výslovných případech, jako
je tento.
**) typickým příkladem je, kdy potřebujeme kompletně vyrušit celou dávku (počítadlo),
které třeba vzniklo načtením nesprávného souboru (jiné období), ale dávka byla již vyplacena
a možná dokonce existuje už jen ve spojené formě více počítadel. Takže potřebujeme celou
dávku anulovat a vytvořit úplně novou, poté je možné je třeba spojit a tak narovnat celé
provize.
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Storno provizní dávky – tato funkce se objevuje od verze 6.3.0.b (z 20.12.2013) a je variací předchozí
funkce s následujícím podstatným rozdílem! :
Není třeba označovat provize kódem „FIX“
Pracuje výhradně nad vyplacenými provizemi v rámci daného počítadla (dávky) a tudíž neguje i ruční
korekce, doplatky atd… prostě vše. Negací se rozumí obrácení znaménka v provizi (zde provize
vyplacená).
Tato funkce vytvoří počítadlo (dávku) s příslušným komentářem typem dávky (písmeno „S“). Tuto dávku
již nelze opětovně stornovat, pouze smazat a také nelze nad ní pouštět statistické dotazy ve smyslu
kontrolní sestavy provizí – a to z důvodů, že se v rámci tohoto počítadla žádné vstupní provize
nevyskytují!
Pokud se ve stornované dávce vyskytovali vyplacené Doplatky, tak ty se vracejí zpět k nároku.
Storno provizí aplikujeme pouze na již vyplacené provize, které je třeba anulovat účetním způsobem. Tj.
nelze tyto chybné a vyplacené provize jen tak smazat neb by se to mohlo kvalifikovat jako pokus o
podvod. Je třeba tyto provize stornovat a takto vzniklé provizní lístky vydat prodejcům (externistům) a
případný rozdíl mezi nově vzniklou a opravenou dávkou a touto stornovanou poté promítnout coby ruční
korekci u každého prodejce (externisty) zvlášť. Jinak to opravdu nejde vyřešit.
Dalším možným postupem je, že správně spočítané provize sloučíte do jedné dávky se stornovanou
dávkou a tím automaticky dojde k narovnání do požadovaného stavu. Má to tu nevýhodu, že to není moc
přehledné a už nikdy nepůjde od sebe oddělit storno od provizí skutečných. Takže si musíte být 101%
jistí, že je vše v pořádku.

Slučování provizních dávek |v6.8.2.| – slouží k seskupení dílčích provizních dávek (počítadel) do
jednoho po schválení každé jednotlivé dávky aby externista nedostával několik provizních sestav. Navíc
některé dílčí dávky mohou být kalkulovány odlišnou metodou produktová versus podílová.
Po tomto sloučení již nelze přepočítávat dávku, jedná se o absolutně poslední krok před exportem
provizních lístků.

Ve sloupci „Seskupit?“ označíte dílčí dávky k seskupení. Dále je nutné sdělit, za jaké období bude výsledná
dávka prezentována. ! Nekontroluje se, zda slučované dávky patří či nepatří do daného období !
Provedeme sloučení příslušným tlačítkem…
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Dojde k výběru těchto označených dávek k poslední kontrole před sloučení. Agenda PAM se dotáže na
potvrzení.

Sloučení proběhlo.

Z obrázku je patrné jak to potom vypadá v modulu Provize. Sloučená dávka je viditelně označena textem i
zaškrtávacím políčkem. V popisu je vidět, ze kterých dávek a souborů vznikla složenina.
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Kontrola dat -

Zběžná kontrola správnosti výpočtu… - zajímavá a praktická funkce, pro jakousi kontrolu správnosti
výpočtu provizí na straně pojišťovny. Tato funkce není ovšem všemohoucí, nic méně alespoň přepočte
přes Základnu, Koeficient a Dělbu a výsledek porovná s vyplácenou provizí od pojišťovny. Odchylku je
možno zadat do okénka viz. níže.

odchylka se zadává jako celočíselný údaj, standartně Agenda uvažuje rozdíl 1 Kč, ale může to být i třeba
10 nebo 20 Kč, podle toho kolik je pro Vás jako uživatele přijatelné. V momentě kdy se výsledek liší o tuto
odchylku je provize zařazena do podezřelých. Viz informace ve vygenerovaném souboru
KontrolaProv.log
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Kontrola vstupní a výstupní provize dle odchylky (neřeší záporné provize) Nyní k dalšímu nástroji sloužícímu ke kontrole provizí vyplacených a příchozích. Jedná se o rozdíl mezi
Vstupní a výstupní provizí, což může být fatální záležitost pro váš obchod. Agenda bude po vás požadovat
nastavit citlivost odchylky, standartně jsou nastaveny 2,- Kč.
Podle následující sestavy je patrné, že existují smlouvy u daného počítadla (dávky), kde provozovatel
Agendy vyplatil více nežli dostal a je vhodné zkontrolovat proč k tomu došlo. Někdy je to úmysl a je to v
pořádku, ovšem někdy nikoliv a proto je to dobré zkontrolovat!

Sestava kde KOF nebo KM je 0 – vzhledem k tomu, že tyto hodnoty v provizích nesmějí být nulové,
jinak výsledná provize je taktéž 0, zejména u KOF (Koeficient), tak uživatel má možnost získat seznam
jednotlivých provizí, které mají tyto vadné hodnoty a může tak zjednat nápravu u pojišťovny, nebo si sám
upravit provizní lístek v Excelu. KM je Koeficient množství, který zase nesmí mít 0 pokud se kontroluje
správnost výpočtu (viz. předchozí funkce), jinak výpočet vrátí opět nulovou hodnotu oproti provizi příchozí
z pojišťovny, nebo pokud uživatel agendy počítá Koeficient množství do provizí.

*) Ostatní položky v nabídce „Kontrola dat“ ukazují anomálie v načtených provizích a je tudíž třeba
kontroly a případné korekce v UNI sestavě a nového načtení provizí.

101

Podílová (%) metoda – je zcela odlišný způsob výpočtu provizí nežli sousední tlačítko. Nevýhodou
tohoto systému je de facto nemožnost zpětné kontroly výpočtu provize poskytnuté pojišťovnou, jelikož
vychází z předpokladu, že vypočtené provize jsou 100% v pořádku. Naopak výhodou tohoto systému je
jeho jednoduchost a aplikovatelnost u valné většiny pojišťovacích makléřů a agentů poskytujících
produkty všech pojišťoven.
Předchozí systém (tlačítko nalevo) naopak vypočítává provize ze základu a na základě nastavení produktů
poskytovaných pojišťovnou a tudíž supluje její velmi složitý výpočetní mechanismus.
Je tedy na uživateli, který z těchto systému využije – je ovšem logické vzhledem k nastaveným % u
externistů a jednotlivých smluv, že lze používat vždy jen jeden z těchto systémů aby výpočet odpovídal
zvolené metodě.
Nyní následuje malý příklad jak podílová metoda funguje:

Pojišťovna

Provize
( PP ... 100,- Kč)
( ZK ... 40,- Kč)
( KO ... 20,- Kč)

č.návrhu/č.smlouvy
% PP = 95
% ZK = 100
% KO = 100

db.Externisté
% PP = 85
% ZK = 10
% KO = 5

Provize PP = 85,Provize ZK = 40/100*10=4,Provize KO = 20/100*5=1,-

Provize PP = 85/100*95=80,75Provize ZK = 4/100*100=4,Provize KO = 1/100*100=1,-

U podílové metody se bere v potaz u příchozích provizních lístků jen tyto údaje:
Číslo návrhu, číslo smlouvy, činnost (KO,ZK,PP,XX) a výše vyplacené provize.
Aktivace podílového systému se provádí změnou parametru v AGENDA.INI souboru v adresáři
C:\AgendaPAM
AGENDA.INI:
Multimedia=-1
(vypíná či zapíná zvukové efekty v Agendě)
NetDBPath=C:\AgendaPAM
WrkStnDir=C:\AgendaPAM
DBName=C:\AgendaPAM\AgendaPAM.mdb
DBName_D=C:\AgendaPAM\Dluznici.mdb
DBName_UniAdres=C:\AgendaPAM\UniAdres.mdb
DBConn=Access 2000;
DBType=2
dbCursorType=0
WRKSTN_Name=Agenda_PC_1
MSG_TIMER=5000
PROC_TIMER=10
ProvizePodilem=-1
Poslední řádek se změní z 0 na -1, nic víc, ostatní parametry nejsou běžnému uživateli dovoleny měnit!
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V záložce Funkce lze vybrat data dle počítadla pro další zpracování či právě pro smazání celého
výpočetního procesu podle daného počítadla (dávky). Mějte na paměti, že nelze mít v Agendě jednu
dávku dvakrát nebo vícekrát, tolikrát byste totiž vyplatily provizi! Pokud se něco nepovede, je nutné tuto
dávku celou smazat!
pro zobrazení smluv, které se v aktuálně nastaveném
Pro Vaši kontrolu byla vložena funkce
počítadle procesu nenacházejí v provizích spolu s určením, jak staré smlouvy se tam mají zobrazit podle
stáří v měsících (Pocatek pojisteni). Datum je nastaveno tak aby to bylo od prvního dne v měsíci.

- tato funkce, již není omezena počítadlem (dávkou). Vybere smlouvy, které mají
počátek pojištění dejme tomu před třemi měsíci (od 1. do 1. následujícího měsíce vztaženo
k období před těmi 3 měsíci). Po dotazu na kolik dní poté by mělo být vyplacení provize (např.90
dní). Pokud v tomto období pro tyto smlouvy není nalezena provize, tyto smlouvy (popř. jen
č.návrhu) se objeví ve výsledné sestavě. Pokud k té dané smlouvě přeci jen provize existuje,
objeví se v pravé části reportu, kdy první provize přišla.
Mazání počítadel (dávek) versus Doplatky –
Asi je zcela jasné co se děje pokud se maže počítadlo provizních dávek. Nejen, že dojde ke smazání
vstupních provizí, ale i k navazujícím vyplaceným provizím i doplatků vzniknuvších z této dávky bez ohledu
na vyplacenost.
Jediné co lze uživateli nabídnout je možnost zvolit si u již vyplacených doplatků prostřednictvím této
dávky, aby byly vynulovány, jako kdyby nebyly nikdy vyplaceny.
Pokud zvolíte NE - již vyplacené doplatky zůstanou nedotčeny.

Technicky dojde k této operaci:
UPDATE Doplatky SET Vyplaceno=0,VyplacenoKdy=Null WHERE VyplacenoCounter=X
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- seznam platných smluv bez provize

jak název vypovídá, jedná se o jednu z kontrolních funkcí, kdy je třeba smlouvy zkontrolovat, proč k nim
nikdy nebyla vyplacena provize, ačkoliv smlouva je vedena jako platná!
Po této sestavě (probíhá rekalkulace), lze pro majitele SQL Modulu tyto smlouvy vybrat
jednoduchým dotazem v modulu Smlouvy kde filtr v SQL dotazu je třeba nastavit takto:
Smlouvy.QryCode2<>“ISP“
ISP kód říká, že ke smlouvě existuje provize, proto v dotazu říkáme, že se nerovná „ISP“ ☺
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- seznam smluv a jejich výnos v historii dat Agenda PAM

Po náročné operaci obdržíte seznam smluv a jejich výnos v celé historii dat jenž jsou momentálně
v Agenda PAM k dispozici.
Výnos může být relativní, vzhledem k tomu, že Vy sami můžete být zahrnuti jako externisté ve výstupu.
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Výnosy -

Od verze 4.3 nabízíme sofistikovanější statistiku výnosů. Po zvolení nabídky se objeví následující okno.

Pokud jste zde poprvé, je nezbytně nutné provést výpočet. Tato časově náročná operace (tam kde je větší
množství dat pochopitelně) se aktivuje tlačítkem s kalkulátorem.
Pokud jste již toto nedávno prováděli a nechcete aktualizovat údaje – lze rovnou použít přístupy na
jednotlivé sestavy.
Dále je možno při opakovaném výpočtu rozhodnout, zda se předchozí výpočty budou nulovat. Volba pod
tlačítkem. Pokud jste ovšem již smazali některá stará počítadla (dávky), tak tuto volbu nedoporučujeme,
neb u starých smluv by došlo ke zkreslení výsledku absencí dat z dávky.
Ukázka jedné sestavy. Sumarizace je vždy na poslední stránce reportu. Tak jako vždy, lze tyto sestavy
exportovat do Microsoft Excelu a tam data podrobit další filtraci např. Datum podpisu, řadit dle výnosu,
vyjmout ukončené smlouvy atd…
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Ukázka matricového reportu za zvolené období
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Statistika
je dostupná pouze v rozšířené verzi programu. Výsledkem je sestava seskupená podle počítadla a
produktů – viz.následující obrázek.

Sestava je seskupena podle produktů a dole je provedena sumarizace. 1.sloupec informuje o
prapůvodních vstupních provizích, které vstoupily ze systému od pojišťovny (zajímavé zejména pro
uživatele v organizační struktuře). Pak následují Vaše vstupní provize od „nadřízené“ organizace (pokud
načítáte provize od PČS, pak oba sloupce obsahují totožná čísla). Následuje základna a poslední tři
sloupce hovoří o Vašich výdajích za jednotlivé činnosti. Ve spod je proveden výpočet výsledku hospodaření
– Rozdíl mezi Originální vstupní provizí a Vaší vstupní provizí = de facto provize nadřízené organizace,
další údaj znamená Vstupní Provize bez provizí za PP,KO a ZK – což je teoreticky Váš zisk ovšem vč.
Doplatků, takže to není absolutně čistý zisk.
Poslední sloupec (od verze 1.5.5.) udává kolik jste vypláceli Externistům II. (viz. modul smlouvy)

Verze 4.5.0. ČINNOST V PROVIZÍCH
Nově není nutné v provizních lístcích uvádět Činnost. Není-li uvedena a je-li provize ke smlouvě jen jedna
(tak jak pojišťovny nyní fungují), tak Agenda PAM automaticky dosadí kód činnosti „XX“. Pro jistotu je ale
vhodné tento kód mít v provizních sestavách, ovšem bezpodmínečné to není.
Tento kód říká, že se podle základny rozpočítá provize všem účastníkům smlouvy Prodejci, získateli či
manažerovi , mají-li výpočetním mechanismem nárok na provizi. To znamená, že z této jedné příchozí
provize může být až 7 vyplacených provizí (PP,ZK,KO, PP II, ZK II, KO II, Zprostředkovatel)
U již vypočítaných provizí (Výplata externistům) se ale činnost XX převádí na PP,ZK,KO či další…
Při používání tohoto systému věnujte prosím pozornost nabídce „Sestavy/Provizní přehled dávky“, zde se
dozvíte jak si stojíte u této dávky(počítadla) a kde se vyskytují záporné provize a případně záporný zisk
nebo kde chybí zadaná smlouva v PAM a je tedy žádoucí jí doplnit. Tento přehled lze pochopitelně
používat obecně, ovšem u tzv.jednořádkových vstupních provizí je tento přehled doporučen. Sestava však
vychází primárně z příchozích provizí a tudíž nezahrnuje ruční korekce i kdyby se vázaly na konkrétní
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č.smlouvy.
Statistika Doplatků -

rovněž užitečná statistická sestava o vývoji doplatkového účtu včetně jeho aktuálního celkového stavu.
Sestava obsahuje součet doplatků za každé počítadlo (dávku zpracování) s finálním součtem na konci.

SCHÉMA VÝPOČTU PROVIZÍ PRODUKTOVOU METODOU A JEJICH POŘIZOVÁNÍ DO
AGENDY
DB.PLATBY EXTERNISTŮM

Ruční korekce
Upravuje konečný výsledek výplaty provizí.
Slouží pouze k výjimečným účelům.

DB.DOPLATKY

Externista
Činnost (proměňuje se podle účelu platby, takže není
vždy ZK,KO či PP, ale i Doplatek, MLM atd...)

+/- lze vložit ruční operací
částku do doplatků (např.
dlužnou částku atp.)

Provize
Originální provize
ID DB.PROVIZE
ID DB.PRODUKTY
ID DB.KLIENTI
ID DB.EXTERNISTE

Výpočet provizí ... KALKULACE Funkce č.2

PP

ZK

DB.SMLOUVY
KO
U činnosti XX se provize rozpustí mezi účastníky
smlouvy, tak jak je to ve smlouvě definováno a to na
základě jedné jediné vstupní provize, narozdíl od
ostatních činností, kdy se to řídí výlučně podle
toho (specialita Pojišťovny České spořitelny)

APR soubor
obsahuje Provize v rámci počítadla
od těchto provizí se odvíjí seznam
Klientů, Smluv.

XX

DB.EXTERNISTÉ
SESTAVY
* Provizní lístky

1) Vymaže podle počítadla kompletně
DB.Doplatky a DB.Provize Externistů
2) Z DB.Provize --> DB.Produkty = získá hodnoty (parametry) produktu.
Nenalezne-li v DB.Produkty kód uvedený v DB.Provize tak se pokusí najít alespoň společné první písmeno.
Pokud ani tehdy není úspěšný, provize se nevypočítává... Lze přepínačem určit, že produkt se bere rovnou z databáze smluv.
Pokud je produkt PT tak se zkoumají další podmínky podle Provize a Provizní Tabulky
/Rok trvání, délka smlouvy/
3) Vyhledá smlouvu v DB.Smlouvy, kde získá údaje o PP,ZK a KO včetně jejich % či $
4) Je-li produkt ZT (Život trvání) a je-li nalezen Doplatek(y) - označí se jako vyplacené a jejich
výše putuje do Platby Externistům
5) Je-li produkt ZS,ZE,ZF nebo ZN a je-li ROK=1 a vyplácí-li se u externisty jen 50% tak oněch
zbylých 50% putuje na účet Doplatky, klíčem je č.smlouvy

Provázání smluv atd... KALKULACE Funkce č.1
Doplní č.smlouvy nebo č.návrhu a délku smlouvy

Parametry:
%
partnerská firma
vyplácet u ZS 100%

START
DB.PROVIZE

XLS - Přehled provizí
*** import do Agendy ***

DB.SMLOUVY
- Nový inkasní systém

Konverze chybìjících kódů produktů na interní kódy.
Extranet totiž nerozenává všechny druhy produktů,
resp. sloučí více produktů do jednoho.
Program podle speciálního důmyslného klíče zařadí
provizi pod příslušný produkt. Jedná se však o jedinou
problematickou pasáž, kterou může vyřešit pouze kladný
přístup pojišťovny a změní jednoznačně kódy produktů.

DB.PROVIZE
*** upravená kopie xls - přehledu provizí ***
Ovšem s již novými produktovými kódy
tzv. interní kód v DB.Produkty

DB.KLIENTI
úprava údajù
* Telefon

APR - nadøízená Agenda

Výpočet se provádí ze základny, nikoliv ze vstupní provize jako takové. Díky produktovému kódu se podle nastavení
produktu rozpočítávají pro jednotlivé provizníky (Prodejce, Získatel, Manažer, Zprostředkovatel) procenta. Výhoda
produktové metody spočívá v možnosti kontroly správnosti výše provize na straně pojišťovny, jinak to možné není.
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Import dlužníků

K načtení aktuálních dlužníků je třeba připravit vstupní excelovský soubor podle uni-vzoru seznam dlužníků
(C:\AgendaPAM\VzorDBF\DLUZNICI_UNI_MUSTR.xls). Tato sestava je velmi podobná sestavě,
kterou poskytuje extranet Kooperativy a není tudíž ji těžké připravit do požadovaného formátu. Po zvolení
Vašeho souboru dojde k automatickému smazání starých dlužníků a načtení nových (databáze
Dluznici.mdb), pakliže je chcete zálohovat musíte si výše uvedenou databázi sami někam uložit.
Při načítání dlužníků se záznamy párují podle čísla smlouvy nebo podle č.návrhu a poté se zjišťuje přes
smlouvy Prodejce a není-li prodejce uveden tak se dlužník přiřadí k Získateli. O stavu naimportovaných dat
se dozvíte z LOGu v souboru ImportDluz.LOG, kde jsou další podrobnosti.
Ovšem v řadě případů nelze dlužníky zařadit (neexistující č.smlouvy nebo není definován prodejce či
získatel). Potom lze vytvořit sestavu v modulu Externisté záložka Dlužníci, s těmito nezařazenými dlužníky.
V modulu Smlouvy zase lze v záložce Statistika zobrazit všechny smlouvy, které jsou zatíženy dluhem, jenž
byl zjištěn při importu dlužníků.
Datum upozornění na dluh
Datum zániku smlouvy kvůli dluhu
Datum lhůty pro zaplacení
Dlužná částka

Datum předání k vymáhání (sestava
PČS – Pohledávky)

- při importu dlužníků, se rovněž doplní údaje v kartě smlouvy zde viz.obr.
Nově od verze 5.0 se Vás Agenda PAM zeptá, zda tyto atributy (obr.výše) chcete před importem sestavy
vynulovat v celé databázi smluv. Defacto se dá říci, že logicky ano, ale mohou nastat případy, že se Vám
to nehodí, proto se Vás na tuto možnost program zeptá.
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Import ukončených/končících smluv/Pohledávky

Obdržíte-li z Extranetu pojišťovny sestavu „Přehled ukončených smluv“, lze tuto sestavu ručně vpravit do
našeho uni-vzoru (C:\AgendaPAM\VzorDBF\UKONCENE_SMLOUVY_UNI_MUSTR.xls nebo
C:\AgendaPAM\VzorDBF\KONCICI_SMLOUVY_UNI_MUSTR.xls) a následně načíst do Agendy PAM a
upravit tím databázi smluv. Dojde-li k nalezení smlouvy podle sestavy, program označí tuto smlouvu
v databázi smluv, jako ukončenou
a Stav smlouvy=“U“. Dále doplní údaje o důvodu
uzavření a údaje o vinkulaci včetně změny datumu v „Platí do“ a datum automatické operace napravo od
Stavu smlouvy (od verze 1.5.8).
Od verze 4.5.2. se zároveň všechny úkoly vázané ke smlouvě vygenerovaných ze seznamu pojištěných
osob změní na vyřízeno a v poznámce se objeví „Smlouva ukončena!“. Datum vyřízení je použito
systémové datum počítače.
Import sestavy PČS – Pohledávky
Tato sestava se jako jediná v systému Agenda PAM načítá ve své původní podobě, která přijde
z pojišťovny. Důvod je prozatím ten, že tuto sestavu poskytuje v této době jen Pojišťovna České
spořitelny. Jedná se „jen“ o aktualizaci data předání k vymáhání v detailu smlouvy - viz. obrázek na
předchozí straně. Zde je popis z PČS k čemu tato sestava slouží: „Sestava Pohledávky – obsahuje klienty,

kteří mají dluh na pojistném po splatnosti. V sestavě je vidět datum, kdy bude pohledávka předána k
vymáhání.
Zde je možnost klienta upozornit na poslední datum úhrady před vymáháním. Poradce si tak u klienta
„šplhne“, protože mu tím může ušetřit peníze za případné soudní či exekuční náklady.“
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Inkasní makléř

Toto slouží jen pro ruční potvrzení přišlé provize, tam kde nejsou k dispozici žádné výstupy od
pojišťovny a celý makléřský kalendář si řídí správce Agendy PAM sám. Viz. Modul smlouvy a
kalendář plateb.
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Konfigurace

Nastavení osobních údajů.
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Nastavení produktů

Pokud Agenda PAM pracuje s výpočtem provize na základě produktů, je nutné pro tyto operace míti
nastaven seznam produktů a jejich výpočetních parametrů.
Z názvů sloupců jasně vyplývá, k čemu se daná hodnota vztahuje. Je nutné abyste uváděli typ pojištění N
– neživotní, Z – životní, O – ostatní, podle tohoto Agenda PAM generuje statistickou sestavu pro Českou
národní banku, kterou jste povinni každoročně odevzdávat.
Sloupec Interní kód je svázán s vnitřním systémem Agendy a proto nikdy tyto volby neměňte.
Aplikace Koeficientu množství – znamená, že tento produkt s tímto systémem výpočtu
koresponduje a je při zpracování také aplikován.
Aplikace provizní tabulky, znamená, že při kalkulace provize se vezme v úvahu doba trvání
smlouvy a podle toho si v tabulce „Provizní tabulky“ vybere podle produktu příslušná procenta pro
výpočet.
Fixní částka, znamená, že při kalkulace provize se vezme pevně daná částka ve sloupci s %.
Fix. Vstupní provize, znamená, že při kalkulace provize se vezme pevně částka, která je
v provizním lístku uvedena jako vyplácená provize, tj. z pohledu Agenda PAM vstupní provize od
pojišťovny. U smlouvy, kde je Externista II (dělba), tak ten dostane v tomto případě 0,-. Není metoda jak
toto rozdělit a je i diskutabilní, zda je to žádoucí. Jedná se fakticky jen o mimořádnou odměnu za nějaký
konkrétní úkon (např. KOOPERATIVA, připojištění čelního skla). Zjednodušeně u tohoto nastavení dostává
provizi jen první úroveň externistů.
Ignorovat % Smlouva, znamená, že při kalkulace provize se u tohoto produktu ignoruje nastavení %
v rámci smlouvy, tj. externista dostane 100% nároku na provizi.
Ignorovat % Externista, znamená, že při kalkulace provize se u tohoto produktu ignoruje nastavení
% v rámci externisty, tj. externista dostane 100% nároku na provizi.
Zálohový systém (%) - implicitně je zde hodnota 0, což znamená nic se neaplikuje. Je-li zde hodnota
vyšší (v praxi 1 - 100) pak Agenda při výpočtu provize, kde je provize prvním rokem, vyplatí jen onu část
provize zde uvedenou a zbytek doplatí až následující rok trvání smlouvy. Například je-li zde hodnota 40
pak se vyplatí 40% nároku provize a zbytek (tj. 60%) se vyplatí až druhým rokem. 60% provize se
přesune do Doplatků.

114

Aktivní produkt, znamená, že při zadávání nové smlouvy se vám v nabídce produktů objeví jen a
pouze ty produkty, které skutečně používáte a jsou aktivní. Seznam produktů narůstá a seznam se stává
při typování smluv již dlouhý a nepřehledný. Bohužel z historických důvodů a zachování integrity dat, je
nutné i staré produkty stále mít v Agenda PAM. Při přechodu na verzi 4.8.0. je nutné jako jeden z kroků
po synchronizaci tyto produkty najít a označit.
Délka vyplácení prov.PP , při výpočtu provizí produktovou metodou se zároveň zjistí kolikátým
rokem se vyplácí (sloupeček Rok v provizní sestavě) a pokud toto číslo je vyšší nežli uvedené v tomto
parametru, tak se vyplácená kladná provize automaticky rovná 0,- a teoretická provize spadne do
neúčetního sloupečku výplat provizí a tento řádek je označen jako neviditelný tzn. že se na provizních
sestavách neobjeví! Vy jako správce PAM jej uvidíte pouze v modulech Externisté a Smlouvy. V tabulce
výplat provizí sloupec s technickými interními informacemi bude obsahovat text „PP_ROK$/“ a údaj
z tabulky produktů + „x“ + rok trvání smlouvy. Zde slouží pro obsluhu jako informace. Záporných provizí
se tento parametr nedotkne z pochopitelných důvodů. Tato funkcionalita je ale standartně vypnuta!
Důvody jsou v reprezentaci hodnot ve sloupci ROK v provizních lístcích Kooperativa a PČS, kde nemusí
vždy odpovídat skutečnosti kvůli různým dodatkům na smlouvě. Proto se tato funkcionalita zapíná
příslušným parametrem v .INI souboru (NasledneProvizePP_ROK = 1) a uživatel PAM ví, kdy jí použít
a i kdy ne!
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Metoda záp. provize, znamená, že v případě záporné základny a uvedeného storno měsíce se
provede příslušný výpočet záporné provize podle pravidla 24 měsíců (Metoda B) nebo koeficienty (Metoda
A) což je 24 měsíční perioda rozdělena na čtvrtiny a podle toho se násobí výsledná provize (koeficient
0,25 nebo 0,5 nebo 0,75). Metoda B uvažuje po 1/24. Pozn. Od verze 6.9.0. již nepracujeme s fixní
hodnotou 24 storno měsíců, ale lze tuto hodnotu upravit v nastavení produktu na libovolné číslo, běžné je
však oněch 24 měsíců. Údaj se nachází ve sloupci „Storno Perioda“.
Nově od verze 5.7.1. (ze dne 7.12.2012) po zavedení Storno měsíců u PČS (Pojišťovna České spořitelny) se
toto muselo promítnout i v případě, že Základna je kladná, ale je tam uveden Storno měsíc. Případ, že se
u klienta ponížilo pojistné, například.
V provizní sestavě č.4 se tímto nově objevuje údaj "TI" v šedé barvě. To značí "Technickou informaci" a
údaje za tím říká jakou metodou byla vypočítána provize (A,B,C) nezaměňovat s metodou záp. provize a
příznak NEG, STO jako typ zpracování. STO - storno provize, NEG - záporná storno provize. V budoucnu
se mohou objevit další kódy.
od verze 5.8.0. je zavedena Metoda „C“ , která se řídí interní tabulkou vydanou PČS, kde je uveden storno
měsíc a příslušné procento, jak se krátí provize viz. tabulka. Díky této funkci můžeme rozšiřovat korekci
podle storno měsíce dle libosti.
TabulkaIndexuStorna
ID StornoMesic PctPodil PctKraceni Skupina
1

23

4

96 PCS1

2

22

8

92 PCS1

3

21

13

87 PCS1

4

20

17

83 PCS1

5

19

21

79 PCS1

6

18

25

75 PCS1

7

17

29

71 PCS1

8

16

33

67 PCS1

9

15

38

62 PCS1

10

14

42

58 PCS1

11

13

46

54 PCS1

12

12

50

50 PCS1

13

11

54

46 PCS1

14

10

58

42 PCS1

15

9

63

37 PCS1

16

8

67

33 PCS1

17

7

71

29 PCS1

18

6

75

25 PCS1

19

5

79

21 PCS1

20

4

83

17 PCS1

21

3

88

12 PCS1

22

2

92

8 PCS1

23

1

96

4 PCS1

od verze 6.9.0. je zavedena Metoda „D“ , tato metoda spoléhá na vyplněnost nových sloupců v univerzální
provizní sestavě (Dosud vyplacená provize, Nárok za 5 let). Hodnoty pro tyto sloupce vyplňuje v tuto chvíli
pouze PČS (Pojišťovna České Spořitelny). Tímto se určí poměr, kterým se krátí vyplacená provize mezi
jednotlivé získatele. Do provizního lístku externisty se ukládá údaj o Storno-měsíci a do interních
technických informací vyplacené provize se uloží vypočtený poměr (pro kontrolu). Výpočet závisí tedy na
záporné částce Provize, Storno měsíc, Již vyplacené provize a nároku provize za 5 let z provizní sestavy.
Skupinový kód - nemá v tuto chvíli žádný význam pro funkci AgendaPAM. Je to čistě evidenční
záležitost pro možné seskupení produktů pro vaši potřebu, např. u dotazů v SQL modulu.
Rodičovský ISIC kód – vzniká jako vodítko při duplikování produktů. Je to informace ze kterého
produktu je ten daný nový odvozen a některé sestavy pracují právě s tímto kódem aby se výkaz zbytečně
nedrobil na jednotlivé produktové varianty.
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- Import produktů II.

v této nové funkci lze pohodlně sjednotit nastavení produktů distribuovaných 2MSoftem s Vašimi
produkty. Přepínače umožňují změnit chování programu podle aktuální potřeby.
Tak jak je to nastaveno standardně (viz.obrázek) se to chová tak, že v této chvíli máte po synchronizaci
produkty od 2MSoft res. D&I Finservisu. V souboru SETUP.DAT je vaše záloha nastavení. Aby se toto
nastavení promítlo zpět do tabulky na to stačí aby byl zaškrtnut přepínač "Přepsat jen a pouze %...". To
provede to, že u produktů, které se shodují podle kódu s tím co je v SETUP.DAT tak se přepíší procenta a
fixní částky. Produkt , který nebyl nalezen (tj. máte tam svůj vlastní) , ten se přidá. Tím dojde k
nejžádanějšímu způsobu prolnutí nastavení produktů při zachování strukturálních změn v databázi
produktů.

Typy vozidel – zde je zdrojová databáze typů vozidel, který se objevuje u seznamu vozidel v modulu
Smlouvy. Prozatím nemá v programu zásadní význam
Provozovatel - je přístupné pouze přes heslo autora programu. Před zakoupením programu nahlásí
budoucí majitel základní údaje, které jsou zde vloženy a posléze tištěny v sestavách. Uživateli není
povoleno tyto údaje jakkoliv měnit. Údaje jsou šifrovány a kontrolovány, jakýkoliv neautorizovaný zásah
způsobí NEFUNKČNOST programu !
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Provizní tabulka (souvisí s tabulkou Produkty)

Pakliže se jedná o produkt reflektující roky trvání smlouvy, je třeba v tabulce Produkty tento produkt
označit ve sloupci Aktivace Provizní tabulky, pak teprve systém zpracovává tento produkt dle tohoto
schématu. Ve sloupci Produkt ISIC musí být totožné označení jako produktu v tabulce Produkty!
Pakliže platí pravidlo 25 a více let, pak vložíte číslo 25 do sloupce Roky trvání Sml. a zároveň
zaškrtnete pole ve sloupci A více.
Od verze 5.5.0 funguje PT takto:
Samozřejmě se hledá řádek podle délky trvání smlouvy, musí se pochopitelně shodovat produkt se
smlouvou. Již například není Prodejce 2.roky a více, ale je to rozšířeno na Prodejce 3.roky a Prodejce a
více let. Tudíž je třeba nakopírovat příslušná % do ostatních sloupců podle toho jak potřebujete.
Aplikace je následující:
*** Rok trvání smlouvy 1 rok, ProcPP/ZK/MA jsou % pro jednotlivé činnosti, které vstupují do hry
If RokTrvaniSML = 1 Then
ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce1Rok")
ProcZK = DataPT.Recordset("Ziskatel1Rok")
ProcMA = DataPT.Recordset("Manager1Rok")
End If

*** u smlouvy druhým rokem se počítá se sloupce Prodejce 2.rok (ignorujte název pole v databázi, je tak
nazván z historických důvodů, Získatel více let a Manažer 2.rok
If RokTrvaniSML = 2 Then
ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce2aViceRok")
ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
ProcMA = DataPT.Recordset("Manager2Rok")
End If

*** u smlouvy trvání 3 roky se použije Prodejce 3.rok, Získatel více let, Manažer 3.rok
If RokTrvaniSML = 3 Then
ProcPP = DataPT.Recordset("Prodejce3Rok")
ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
ProcMA = DataPT.Recordset("Manager3Rok")
End If

*** u smlouvy trvající více než 3 roky se použijí hodnoty ze sloupců … více let
If RokTrvaniSML >= 4 Then
ProcPP = DataPT.Recordset("ProdejceXRok")
ProcZK = DataPT.Recordset("ZiskatelXRok")
ProcMA = DataPT.Recordset("ManagerXRok")
End If
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Koeficient množství

Tato tabulka rovněž souvisí s tabulkou Produkty. Pakliže Produkt má označení pro Koef.Mn. tak při
zpracování výpočtu Koeficientu množství se řídí tento produkt dle schématu viz.obrázek. Koeficient
množství a jeho systém výpočtu je popsán ve Vaší smlouvě, proto zde popisován nebude. Opět platí
pravidlo, že Produkt ISIC se musí shodovat s tím co máte v tabulce Produkty – je to klíč.
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SMTP – nastavení poštovního rozhraní

Viz. následující strana …

Tuto záložku, vyjma „Standartní zpráva“, přenechte pouze odborníkům. Jedná se o nastavení přístupu na
poštovní server přes SMTP. Příklad ukazuje Jana Nováka, který má e-mail na www.seznam.cz a zároveň
ještě jeden na email.cz.
Standartní zpráva se zasílá u každého e-mailu. Horní řádek je Předmět (Subject) zprávy a spodní
víceřádkoví slouží ke sdělení v těle (Body) zprávy. Z příkladu je patrné jak se to používá.
MAPI místo SMTP – bude v Agendě použito rozhraní MAPI místo SMTP. V praxi to znamená, že se email předá tomuto systému, který je součástí MS Windows a předá tento e-mail Vaší poštovní aplikaci,
obvykle MS Outlook Express či MS Outlook. Rovněž z praxe víme, že je bohužel nutné mít zapnutou volbu
„Zobrazit MAPI Interface při odesílání zprávy“ a poté každý e-mail, který má být odeslán potvrdit.
Toto je automaticky vyžadováno výše uvedenými poštovními programy – důvod není znám.

- toto tlačítko uloží nastavení a ukončí modul Konfigurace
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Ukázka jak použít HTML zápis u pošty v programu Agenda PAM
(pro zápis textu s diakritikou je toto nutné u SMTP, u MAPI již nikoliv)

2 – HTML (platí i pro hromadnou korespondenci všude
v Agendě PAM)
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="cs">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
Vážení a milí kolegové<br>toto je prosím <b>testovací</b> zpráva ukazující
základní <font color=blue>HTML tagy</font> pro formátování textu.<br>
<br>S pozdravem<br>Váš správce<br>
<br>
<i>a toto je skloněné písmo</i> <br>
<u>a toto je podtržené písmo</u><p><b>
<i>a toto je skloněné a tučné písmo zároveň</i></b></p>
<p>&nbsp;</p>
</html>

Údaj o kódovací stránce
je velmi důležitý kvůli
diakritice !

… a zde je výsledek:

121

Hesla

Na žádost klientů, se rovněž implementovala možnost přístupu k jednotlivým modulům pouze přes vložené
heslo. V modulu Konfigurace a záložce Hesla je možné nastavit pro každý modul vlastní heslo. Jeho
aktivace proběhne až po zaškrtnutí pole „Aplikovat heslo“ a uložením hesel tlačítkem [Uložit hesla].
Při pokusu o přístup do modulu budete vyzváni k vložení příslušného hesla tímto oknem.

Doporučuje se aplikovat heslo pro modul Konfigurace/Nastavení aby nepovolaná osoba nemohla změnit
důležité hodnoty či údaje.

Hesla si dobře zapamatujte !!!! Jejich rekonstrukce není možná. V případě, že se Vám to stane
kontaktujte autora programu e-mailem na adrese 2msoft@2msoft.net

Tato služba je zpoplatněna příslušným servisním poplatkem dle platného ceníku firmy 2MSoft.
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Nastavení uživatelů Agendy

V této záložce může administrátor vytvářet nové uživatelské účty včetně jejich omezení.
Standartně je vytvořen uživatel Administrátor (User name: Admin – bez hesla). Jedná se o systémový účet
a není jej tudíž možné smazat. Doporučujeme ovšem změnit heslo.
Každý nový uživatelský účet je vytvořen s heslem „12345“, které je možné okamžitě změnit. Zpětně již
nelze zadané heslo zjistit !!! Dále je možné omezit platnost uživatelského účtu do určité doby. Každopádně
je nutné nějaký datum vložit např. 1.1.2999. Jinak lze automaticky vložit datum o rok vyšší tlačítkem „Platí
do (+1 rok)“.
Pakliže je účet označen „Systémový“ nelze jej smazat. Admin účet má atribut systémového účtu.
Chcete-li povolit systém víceuživatelského prostředí je třeba zapnout volbu „Povolit systém uživatelů“.
Lze kombinovat s požadavkem na heslo pro jednotlivé moduly (záložka Hesla), ale při použití multiuživatelského prostředí s omezením práv na zápis nebo mazání dat nemá pak tato funkce význam.
Zaškrtávací políčko povoluje přístup k popsané funkci.
Např. Provize znamená vstup do modulu Provize. SmlouvyWrite – znamená možnost přidávat a měnit
údaje v modulu Smlouvy. SmlouvyDelete – znamená povoleno mazat záznamy.
Od verze 5.0 je možné omezit přístup do SQL Modulu (který defacto umožňuje přístup k jakýmkoliv
informacím!). Také lze omezit spouštění exekučních SQL příkazů (UPDATE, INSERT, DELETE …)
Pokud využijete blokaci k informacím finančního charakteru je třeba ale zamezit u tohoto uživatele i
přístup k SQL Modulu aby toto omezení mělo požadovaný účinek – neb přes SQL Modul se lze dostat ke
všem informacím v PAM.
LPU Modul – znamená modul Likvidace pojistných událostí.
ExtID – řeší situaci, že lokální uživatel PAM je zároveň externistou. Lze tedy omezit zobrazení dat pouze
v rámci Externisty (např. smlouvy kde figuruje apod.) Hodnota musí odpovídat jeho ID v databázi
Externistů.
SQL – omezuje přístup do SQL modulu
SQL Execute – povoluje vykonávání exekučních příkazů (tj. UPDATE, DELETE apod.)
Statistika – povoluje přístup ke statistickému modulu (tj. vč. Finančních informací)
InfoFin – povoluje přístup k informacím finančního charakteru
Export dat – povoluje v modulech Klienti a Smlouvy exportování dat vč.tisku. V ostatních modulech to
logicky nedává smysl.

123

Speciální funkce -

Export nastavení – uloží do souboru SETUP.DAT kompletní nastavení Agendy: Produkty, tabulky,
koeficienty, uživatele a celého provozovatele vč. SMTP pošty. Co se bude exportovat můžete ovlivnit
zaškrtnutím příslušného políčka, to znamená, že export nastavení nemusí být zdaleka kompletní!
Pamatujte na to prosím.
Pokud máte přepracovanou tabulku Produktů je nezbytně nutné před upgradem na novou verzi tímto
uložit nastavení a po „Synchronizaci“ provést obnovení nastavení nebo import produktů – viz. Modul
zálohování
Od verze 5.9.0. je existující soubor SETUP.DAT již přejmenován podle pravidla
Setup_RokMěsícDen_HodinaMinutaSekunda.dat.bak

Tímto se vám svým způsobem ukládá i historie nastavení AgendyPAM.

Obnovit nastavení ze SETUP.DAT – tato volba selektivně obnoví nastavení ze souboru SETUP.DAT
jenž musí být uložen ve složce Agenda PAM. Obnoví jen to co je výše zaškrtnuto pakliže je to obsaženo
z předchozího exportu. Používejte tuto volbu uvážlivě. Bezhlavé zvolení všeho není ideální a můžete
snadno přijít o nové nastavení z nového upgrade apod.

Export a Obnovení nastavení je přístupné ve všech režimech Agendy tudíž i v základní.
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Smazat data podle APR dávky –

Pokud získáte data do Agendy hromadným zpracováním a tudíž je této operaci přiřazeno číslo dávky (APR)
je zde možné zrušit tedy vymazat tato data pořízená právě touto dávkou. Dole si vyberete příslušnou
vadnou dávku, kde se dozvíte mimo jiné název zdrojového souboru datum a čas, poté se Vám pro
kontrolu objeví s tímto spojená data Klientů a Smluv. Poté stačí jednoduše potvrdit dotaz na vymazání a
tato data jsou nenávratně smazána. Po této operaci doporučujeme provést v modulu Zálohování
komprimaci databáze.
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Převod kmene –

Převod celého kmene smluv je v této funkci hračkou. V levé části si vyberete původního majitele
(stávajícího) a v pravé části si vyberete nového majitele kmene. Pak ještě můžete určit v jakých
činnostech se tato změna má odehrát, to znamená jestli ve všech či jenom PP, ZK či KO.
Pak následuje triviální kliknutí myší na černou šipku směřující dolů a převod je ve zlomku sekundy
proveden u všech smluv svázaných podle činnosti s externistou.
Je-li převod kmene víc komplikovaný, kontaktujte prosím 2MSoft a rádi vám pomůžeme s tímto
sofistikovanějším úkolem.
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Zálohování dat a údržba databáze

Základem úspěchu je řádné zálohování dat.
Záloha do souboru – data se uloží do ZIP souboru dle Cesty a názvu archivu. Doporučujeme zvolit jiné
medium či disk pro archiv. Nebo je možné zanechat přednastavenou hodnotu a posléze výsledný soubor
*.ZIP zkopírovat na bezpečné místo. Tento soubor se rovněž zasílá autorovi programu pro případný
upgrade nebo eventuální potíže s programem.
Zálohováním vzniknou dva archivy, jeden tak jak jste jej pojmenovali, ten obsahuje pouze data z Agenda
PAM a druhý AgendaLocBackup.zip , který obsahuje jen licenční certifikáty, nastavení,LOGy a TXT
soubory- prostě data související s lokální licencí Agenda PAM. Ano je možné do tohoto archivu přidat i
data zaškrtnutím volby zálohy (+AgendaPAM.mdb;+Dokumenty.mdb)
Jednou z dalších zajímavých možností je automatické zálohování dat mimo vaši kancelář pomocí ftp
spojení na server fy 2MSoft (placená služba), nebo váš server doma apod.
Jinak zálohování v síťovém prostředí včetně obnovy dat má svá specifika a je tématem na školení o
software při uvedení AgendaPAM do sítě.

Obnovení dat se provede z vybraného archivu v seznamu. Obnova dat způsobí přepsání dat původních
!!! ZIP Archiv musí být vybrán v seznamu, toto je potvrzeno tím, že tlačítko pro obnovení dat obsahuje
název archivu (ZIP soubor). Zároveň se celá cesta k archivu včetně názvu souboru objeví ve žlutém poli.
Při obnovení dat v žádném případě neměňte obsah tohoto pole ! Není-li archiv určen, není tlačítko pro
obnovu dat dostupné.

V nouzových případech lze Agendu PAM spustit s parametrem „–backup“ tedy „agendapam.exe
–backup“. Jsou obejity všechny bezpečnostní funkce programu a spustí se vám jen modul Zálohování pro
případnou obnovu dat!
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Synchronizace databáze (upgrade struktury databáze)
Při upgrade programu či databáze, je od verze 1.2.5. k dispozici synchronizace databáze. Stačí pouze
kliknout myší na toto tlačítko a všechny tabulky stávající databáze se převedou do Vaší „nové“ databáze
ze vzoru. Ovšem může se vyskytnout případ upgrade, kdy tento automatický proces není schopen
příslušné změny provést a bude nutné zaslat data k převedení do nového formátu do firmy 2MSoft. O této
skutečnosti bude zákazník před upgradem informován.
V praxi tato funkce znamená, že zákazník obdrží upgrade agendy. Ten nainstaluje a poté se mu
pravděpodobně objeví upozornění o nekompatibilitě databáze s verzí programu

Poté zákazník otevře modul Zálohování, kde klikne na příslušné tlačítko. Tento proces není automatický
z důvodů kontroly, zda proběhl upgrade v pořádku a aby zákazník měl veškeré procesy pod kontrolou. Po
synchronizaci databáze se objeví původní záloha databáze v adresáři agendy s názvem souboru
AgendaPAM.mdb_Synchro.bak. Soubor doporučujeme zálohovat do doby, dokud se pevně
nepřesvědčíte, zda jsou Vaše data v naprostém pořádku a ve stejné podobě jako předtím.
Od verze 5.9.0. je vložená funkce automatického exportu kompletního nastavení AgendaPAM do souboru
SETUP.DAT (stejně jako Speciální funkce v modulu Konfigurace). Již existující soubor SETUP.DAT je
přejmenován podle pravidla Setup_RokMěsícDen_HodinaMinutaSekunda.dat.bak
Tímto se vám svým způsobem ukládá i historie nastavení AgendyPAM. Ke stejné operaci dochází i při
ručním exportu nastavení v modulu Konfigurace.

128

Obnovení nastavení Agendy – na předchozích stranách jsme hovořili o zálohování (exportu) nastavení
Agendy. Zde je toto nastavení možno obnovit. Například po „Synchronizaci“. Tato funkce má v praxi
zejména význam pokud máte přepracovanou tabulku produktů, provizních tabulek a koeficientů jinak než
je Agenda nastavena od výrobce. Po Synchronizaci se nastavení Agendy vrátí do přednastavené podoby
v jaké se Agenda distribuuje, pokud toto chcete vrátit do Vašeho nastavení – proveďte Obnovení
nastavení Agendy. V průběhu jste dotázáni, zda-li chcete zcela nahradit naše produkty vašimi, ale zde
doporučujeme nepřepisovat, ale následně přepsat resp. prolnout v Importu produktů II viz.níže.
Pozor – může Vám tak uniknout nějaký nový produkt, proto doporučujeme alespoň prostudovat tabulku
produktů, není-li tam něco co by mělo pro Vás význam!
! *) nově od verze 4.5.1 je v modulu Nastavení/Produkty nová funkce pro prolnutí produktů "Import
Produktů II"
Doporučený postup při upgrade:
1) nejprve si ověřte, zda máte na upgrade vůbec nárok, abyste po instalaci nezjistili, že jej nemáte.
Instalace zpět na starší verzi je prakticky nemožná a firma 2MSoft starší verze software
nearchivuje! Takže návrat k předchozí verzi aniž byste měli příslušný instalační balíček není možný
a jediná možnost je zakoupení příslušné licence a obdržení nového certifikátu.
2) Pokud tedy máte nárok a Váš licenční certifikát vás opravňuje k používání požadovaného upgrade,
stáhněte si balíček a nainstalujte novou Agendu PAM. Nejprve se ujistěte, že Agenda PAM není
spuštěna!
3) Po prvním spuštění jste systémem upozorněni na novější verzi software a na starší verzi databáze.
Nyní přejděte do modulu Konfigurace a proveďte zálohu nastavení PAM (tj. zejména vaši tabulku
produktů, provizní tabulky, uživatelů, všemožných kódů a číselníků apod.)
4) Přejděte do modulu Zálohování a udělejte zálohu dat a potom proveďte synchronizaci
5) Nyní obnovte požadované nastavení, prolněte produkty nebo je zcela nahraďte Vašimi.
6) Upgrade je hotov, zkontrolujte data, ideálně zkontrolujte změny (nové parametry) ve vzoru
C:\AGENDAPAM\INI\Agenda.ini a promítněte je do aktivního C:\AGENDAPAM\Agenda.ini
7) Používáte-li PAMku v síťovém režimu, pak je nutné se ujistit, zda máte na serveru aktuální verze
servisních programů - provnejte soubory .exe se složky C:\AgendaPAM\SERVER nebo
C:\AgendaPAM\NET s .exe vašeho síťového uložiště podle datumu vytvoření souborů. Pokud ještě
nemáte soubor PAM_LOG.mdb na serveru tak jej odtud zkopírujte, jinak samozřejmě zachovejte
ten původní! Z důvodů možné ztráty oprávnění přístupu k souborům .mdb nedoporučujeme
provádět synchronizaci přímo v prostředí operačního systému serveru (PAM instalovaná na
serveru). Je lepší aby stanice s master certifikátem stáhla databáze do lokálního prostředí,
upravila agenda.ini aby PAM pracovala zde a po synchronizaci zase .mdb soubory překopírovaly
zpět na síťové uložiště. Pak je nutné vrátit agenda.ini do původního stavu, aby stanice pracovala
se správnou databází.
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Údržba (čistka) dat – rozděleno na dvě části. Na čistku v Provizích a ve Smlouvách. V podstatě
doporučujeme použít čas od času obě volby. U této funkce jde v podstatě o jednoduché smazání záznamů
v příslušných databázových tabulkách (Provize, Smlouvy), kde obsah je pro účely Agenda PAM k ničemu.
Například č.smlouvy i č.návrhu není vyplněno (s takovým záznamem nelze vůbec pracovat), nebo provize
má základnu=0 a i vstupní provize = 0. Takové záznamy vznikají importem chybných sestav nebo jiným
podivným způsobem a jsou tudíž nežádoucí. Po aplikaci těchto funkcí je vhodné provést komprimaci
databáze.

Archivace Funkce je dostupná z nabídky Údržba (čistka) dat a slouží k přesunutí již nepotřebných dat z hlavní
databáze a tím jejímu zmenšení a zlepšení výkonu při zachování dostupnosti těchto dat. Navíc toto má
zásadní význam do budoucna pro udržení limitu 2GB databáze typu MDB. Upozorňujeme, že vhledem
k množství transakcí je tato operace vcelku časově náročná, na síti o to více!

Nejprve se Vás Agenda PAM zeptá kolik dní zpět se má brát v potaz hraniční datum pro ukončené
smlouvy, které skončí v archivu. Standartně nabízíme půl roku, ale někdo může požadovat i více. Pokud
tedy chceme zahrnout smlouvy, které skončily před rokem a více , zadáme tedy hodnotu 365.
Do výběru se dostávají smlouvy jenž jsou ukončené a mají datum Platí do < aktuální datum - počet dnů
nebo je ukončena a má datum automatického ukončení < aktuální datum - počet dnů
Takto vytvořený seznam smluv sebou nese navázané klienty,provize , výplaty externistů, úkoly, pojištěné
osoby a vozy, dokumenty a dodatky ke smlouvám.
Při archivaci vznikne kopie hlavní databáze akorát jméno souboru je ArchivePAM.mdb. Tento archiv
obsahuje výše uvedené. V hlavní databázi dojde, kromě klientů, k vymazání těchto údajů. Po operaci
Agenda nabídne komprimaci hlavní databáze - v tomto případě to doporučujeme.
Nadále je možno se k údajům z archivu dostat k modulu Klienti, kde se dozvíte kolik má klient historických
smluv (položka Archiv starých smluv), vedlejším tlačítkem je možné se k nim dostat.

- obrázek z modulu Klienti/Detail
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Pokud klient již žádné smlouvy, které jsou platné, nemá - je označen jako pouze kontakt (bez smlouvy), to
proto abyste neztratily na klienta vazbu.

zde vidíte okno archivu smluv, i zde je možno využívat výhod SQL modulu pokud jej máte zakoupený, s
tím rozdílem, že veškeré dotazy zde prováděné, probíhají na databází ArchivePAM.mdb
Jak jste si asi všimly, archiv nápadně připomíná modul Smlouvy, ano je to tak, ale je značně ořezán.
Každopádně pokud jste přílohy k těmto smlouvám neodstranily, lze se k nim i nadále dostat.
Smlouvy umístěné v archivu již nelze v tomto okně upravovat nebo měnit údaje.
Dále nabízíme možnost generovat mazací a archivační BAT soubor (poslední položka v nabídce).
Tato funkce vezme seznam všech příloh v archivu (jedno kdy se tam dostaly) a vygeneruje dva dávkové
soubory. Jeden , který volá archivační program RAR (je třeba jej mít nainstalován) a umístí každou
jednotlivou přílohu do svého archivu (soubor AgendaPAM_DOC.rar umístěný tam kde se nachází hlavní
databáze). Druhý soubor je mazací, tj. pokud si přejete tyto soubory fyzicky odstranit, lze je bez nutnosti
vyhledávání dávkou smazat. Pozor v obou případech je cesta k souborů stejná jako je v databázi, tj. z
pohledu klientů. Takže pozor - Ti jenž mají ještě instalaci Agenda PAM na serveru pro případ nouze a pro
vzdálený přístup, tak cesta nebude z pohledu serveru odpovídat, tudíž dávkové soubory nemohou
fungovat.

z verze Extranet PAM 4.8.0. a vyšší je možné se k archivním smlouvám rovněž dostat, ale jen pouze z
editačního okna klienta.
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Obnova smluv z archivu –

Pro případ, že se Vám nedopatřením do archivu dostala smlouva, jenž sice byla označena jako ukončená,
ale ve skutečnosti tomu tak nebylo – je stále možnost tyto smlouvy(u) obnovit zpět i se všemi
souvisejícími údaji.
Stačí vyplnit seznam čísel smluv podle vzoru (viz. Obr.) a kliknout na tlačítko Obnovit smlouvy.

Obnova Provizí ze zálohy – (6.8.3.) tato funkce nebude záměrně popisována z bezpečnostních důvodů.
Bude využita v případě, že daný problém nastane a klient bude kontaktovat 2MSoft pro konzultaci ohledně
problému s vymazanými provizemi.
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Co je pro běžný výpočet provizí důležité?
(neplatí 100% pro podílovou metodu výpočtu provizí !)
Pro správný výpočet provizí jsou důležité následující údaje:
Smlouvy musí korespondovat se sestavou provizí na úrovni č.návrhu nebo č.smlouvy.
Smlouva musí mít přiřazeného Prodejce, Získatele či Managera zkráceně účastníka provizního systému.
Dále je nutné mít v pořádku databázi Produktů a správně nastavena procenta a veškeré související
parametry produktu. S tím souvisí i Tabulka Provizí a posléze Koeficient množství, pakliže jej používáte.
U externisty je důležité mít uvedena procenta v Poměr prodejce/získatele/managera.
U smlouvy označeno, zda se jedná o jednorázově placené pojistné či nikoliv.
Všechno ostatní je podružné ve smyslu zpracování provizí nebo slouží pouze ke statistickým údajům.

133

O programu a informace o licenci / certifikátu

Maximum externistů pro tuto verzi – od 1.6.2003 a od verze 1.2.6. dochází ke změně v licenční
politice u tohoto programu v důsledku jiných požadavků a servisu pro organizace rozsáhlé oproti
drobnějším podnikům, které náš systém využívá. Proto došlo i k zásadním rozdílům mezi cenami pro
základních 5 externistů a verzi pro více externistů. Znamená to, že Agenda pracuje maximálně s takovým
počtem externistů pro kolik je daná licence určena. Potřebuje-li zákazník toto omezení rozšířit, stačí
doplatit rozdíl mezi oběmi verzemi a bude mu zaslán jiný certifikát, který má příslušné omezení.
Bezplatný upgrade do – má pouze informativní charakter, důležitější je políčko vpravo, které hovoří o
tom do jakého čísla verze programu máte nárok na upgrade. Číslo 300 znamená verze 3.0.0., nebo 159
znamená 1.5.9. atd… Program uživatele včas upozorní, že používá maximální možnou licencovanou verzi.
Certifikát platí do – znamená do kdy, lze s Vaším certifikátem (soubor LIC.DAT) provozovat Agendu
PAM.

Agenda PAM lze omezit na počet jednotlivých spuštění, lze ji provozovat v režimu pronájmu. Lze
sledovat „tachometr“ kolikrát byla aplikace s tímto certifikátem spuštěna.
Obecně platí:
LIC.DAT soubor Vám umožňuje vůbec používat program Agenda PAM a určuje rozsah činností (základní,
profi, expert, počet externistů) a dobu užívání. Je důležité, abyste vždy měli v adresáři Agendy
tento soubor ten nejaktuálnější a dobře zazálohovaný !

134

Užitečné informace pro administrátora systému
Průběžně kontrolujte soubory *.LOG v adresáři C:\AgendaPAM a eventuálně na síti v adresáři, kde se
nachází databáze Agendy – mohou Vám ledacos napovědět o vnitřních procesech a stavech zpracování
jednotlivých funkcí či úloh. Zejména import dat. LOG souborů existuje celá řada a název souboru vždy
napoví o čem je jeho obsah.
USRLOG.TXT – uchovává informaci o nahlášení uživatelů v celé historii tohoto souboru, pokud jej někdo
nesmaže.
AdminAgenda.exe – pomáhá administrátorovi s prací s uživateli a databází na síti (pouze Expert).
Agenda v Expertním režimu byť je nainstalována na lokálním PC se sama k sobě chová jako k síti (!).
AdminAgenda.exe musí být vždy tam kde je hlavní databáze Agendy, to samé platí i pro program
CompressLOG.exe !!!
Na straně 5. je již zmíněna záložka „Logged users“, nyní přistoupíme k dalším…

LOCK – zajistí, že již nikdo další se k databázi nepřihlásí (pouze uživatelský režim). To umožní dále počkat
až ukončí svoji práci již připojení uživatelé. Pak lze teprve provést údržbu databáze (tlačítko „Compress“)
nebo provést zálohu databáze agendy. Vždy po zaškrtnutí či odškrtnutí je třeba toto potvrdit (uložit)
tlačítkem „Save“.
READ-ONLY - tato volba je prozatím pouze pro Extranet PAM. Zajistí od verze 5.0 to, že kdokoliv se
přihlásí do Extranetu PAM, obdrží třídu P, tj. může pouze údaje číst , nikoliv zapisovat změny.
Toto slouží např. pro to, že administrátor nebo majitel si odnáší kopii databáze na víkend domů a bude
tam provádět nějaké změny či počítat provize, tak aby mu externisté během této doby nevnášeli data,
která by byla poté ztracena.
Set Timer – vlevo je hodnota v sekundách a znamená to jak často jsou údaje v této databázi
přihlášených uživatelů obnovována. V tomto případě každých 5 s.

Tato záložka umožňuje již přihlášeným uživatelům rozeslat varovné hlášení, zde je jen jeden záznam,
můžete jich však mít libovolný počet a vždy se zobrazí to, kde je v seznamu malá šipka a je označen jako
„Aktivní“. Takto označen může být vždy jen jeden záznam.
CompressLOG.exe – pokud již nikdo není připojen k Agendě na síti, tento program provede vyčištění a
kompresi databáze user_log.dba , která uchovává a zase maže údaje o právě přihlášených uživatelích
a pomáhá při hlášení po síti jednotlivých uživatelům. Čas od času je doporučeno provést tuto funkci,
nesmí být spuštěn ani AdminAgenda.exe natož pak Agenda PAM !
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Od verze 6.7.5. jsou klíčové databáze AgendaPAM.mdb, ArchivePAM.mdb a Dluznici.mdb šifrované a
chráněné heslem pro případ defraudace souboru. To samé platí o souborech .apr (provize podřízeným
Agendám PAM, export kmene externistům apod.). Heslo je sděleno pouze majiteli systému Agenda PAM
popř. statutárnímu orgánu dle aktuálního výpisu OŘ u právnických osob!

Schema Agenda PAM v síťovém provozu a s Extranetem

Agenda PAM v síťovém provozu – schema a logika

Windows Server

http,
https

xxxx.sce

CLUSTERING

IIS 4.x a vyšší
backup, operational
backup, calc kmene,
compress, clean
TempDoc, mazání starých
záloha

PAM Stanice
lic.dat
agenda.ini

AgendaPAM_PEX.mdb

sdílená složka / disk

AgendaPAM_PROV.mdb
user_log.dba
AgendaAdmin.ini
AgendaPAM.mdb
ArchivePAM.mdb
Dluznici.mdb
PAM_LOG

MS SQL Server PAM_LOG

od verze 6.3.2. je možné Agenda PAM provozovat ve více instancích na stejném PC. Každá instance musí
být licencovaná minimálně jako Klient (alespoň jedna musí být vždy Master)
Lze každé instanci přidělit i jiná data a certifikát může obsahovat údaje jiné firmy, takže lze takto na
serveru provozovat více systémů Agenda PAM. Pakliže se ale jedná o jiný právní subjekt, je vždy třeba
vlastnit alespoň jeden Master certifikát na jeden právní subjekt!
Obecně k serverovému provedení PAM:
lze nastavit v plánovači úloh některé automatické procesy, jako například kalkulace řezu pojistného kmene
podle externistů. Dále automatické ukončování dožilých smluv a výpočet výnosnosti všech smluv. Rating
klientů atp. V praxi to znamená, že se obsluha nemusí zabývat tím, že v určitý časový okamžik spustí tyto
statistické funkce.

Systém Agenda PAM NEDOPORUČUJEME provozovat na lokální síti LAN formou WI-FI
spojení, ale vždy kabelem, minimálně CAT5. Doporučujeme rychlost sítě 1Gb/s tz. Switch
podporující tuto rychlost na všech portech a příslušné síťové karty jak na serveru tak na
klientských stanicích!
U WiFi spojení hrozí vyšší fragmentace databáze či dokonce její poškození! Použití tohoto
typu spojení je výhradně na uživatelovo zodpovědnosti. Neplatí u používání extranetu přes
web rozhraní.
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Princip jakým funguje CRM v Agenda PAM

Vzhledem ke komplexnosti a zavedení CRM je více než vhodné aby instalaci provedla firma 2MSoft jako
autor celého řešení. Klient by si měl uspořádat firemní emaily pro komunikaci se zákazníky a rozhodnout
se, zda pojede systémem přes sběrný účet nebo bude na serveru v MS Outlook mít definované všechny
firemní účty a z těchto se budou sbírat emaily do CRM. Tato varianta má výhodu v tom, že dojde defacto
k záloze firemní komunikace, ovšem je třeba myslet na to, že pokud přibyde nová adresa, je jí třeba do
tohoto sběrače přidat.
*) tip: v MS Outlook pokud je více sběrných emailových účtů, je nutné, aby všechny směřovaly do hlavní
globální složky Doručená pošta a nikoliv do svého kořenového adresáře a lokální Doručené pošty!
Sběrač by se k těmto emailům nedostal.
**) tip: Odeslaná pošta je vždy individuální ke každému účtu, proto, pokud se má v PAM sledovat i
odchozí pošta, je toto nutné zohlednit ve způsobu komunikace tím, že před odesláním emailu uživatel vždy
vloží umělý účet do skryté kopie, tak aby tento email přistál v Doručené poště sběrače.
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Popis vybraných parametrů AGENDA.INI a speciální globální funkce

Tyto funkce mají následující význam:
Obvykle po upgrade na vyšší verzi a tím i změny podkladových tabulek databáze se tyto změny nemusí
vizuálně projevit v PAMce, jde vždy o tabulkové zobrazení např. Produktů, smluv atp. Proto není od věci
uložené formáty zobrazení těchto tabulek prostě smazat. Ve složce AgendaPAM se jedná o soubory .grd
Vyčistit čísla smluv.. – v podstatě jednorázová operace, kdy dojde k narovnání formy zápisu čísel smluv a
čísel návrhů (nabídek). Odstraní se nepovolené znaky a mezery a to vč. diakritiky. PAM již nedovolí uložit
jiný formát u nových smluv. Tato funkce provede nad daným záznamem veškeré korekce dál v databázi,
kde se číslo smlouvy / č.nabídky vyskytuje.
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AGENDA.INI
Tento soubor říká, jak se v určitých oblastech Agenda PAM chová u dané instance. Tzn. že každý klientský
počítač se může chovat rozdílně, tedy pokud se bavíme o síťovém provozu AgendaPAM (klient/server).
Drtivá většina parametrů v .ini souboru má nad tímto parametrem komentář za dvěma pomlčkami nebo
„rem“. Tam kde je vysvětlení poněkud komplikovanější slouží tato sekce k vysvětlení, tudíž se netýká
všech parametrů.
Rem v6.8.0. - Povoluje zahrnutí čísla návrhu do vyhledávání u importu
provizí. Standartně vypnuto!!!
HledejCNabidky=0
Zapíná (1)/Vypíná (0) funkci, kdy pokud není nalezeno č.smlouvy tak se bere v potaz č.návrhu. Tato
funkcionalita byla implementována na základě toho, že se zjistilo, že některé pojišťovny místo prázdné
hodnoty (neexistující č.návrhu) uvede smyšlené číslo např. 999999999 , jenže potom se nám toto číslo
objeví u celé řady smluv a při pokusu navázat se přes č.návrhu se tato vazba aplikuje na první nalezený
záznam, což je logicky špatně. Stejná situace nastává u sestav pocházející zejména z ČPP,a.s. kde třeba
flotila má jedno číslo návrhu, ale třeba 20 smluv! Proto jsme tuto původní funkcionalitu vyřadily a nadále
je jí možno zapnout na vlastní zodpovědnost uživatele systému PAM.
Aplikuje se na import provizí, výpočet provizí (párování na provize vstupní) a import smluv.
Neaplikuje se na vazební funkci v modulu Provize (volba č.1 před výpočtem provizí)

Rem v6.8.0. - zapíná transformaci č.návrhu podle převodní tabulky
_Transformace_UNI
TransformCN=0
Jako variantu k předchozímu parametru vznikla i tato funkce, která vypíná/zapíná možnost, podle
definovaného pravidla (masky), měnit na vstupu určitá čísla návrhů.

Takže podle těchto pravidel č.návrhu začínajícího osmi devítkami převedeme na 0, to samé platí o
jedničkách, či nulách nebo sekvence 123456789…
Převodní tabulka je udržována a měněna výhradně společností 2MSoft, nepřísluší uživateli. Na žádost
uživatele je možno tento číselník rozšiřovat. Algoritmus umožňuje nasazení i nad jinými vstupními
hodnotami, např. č.smluv apod.
Agenda PAM aplikuje tuto transformaci jen u načítání provizních lístků nebo importu smluv v modulu
Smlouvy.
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Seznam známých problematických okolností při provozu Agenda PAM

1) Virus přítomný ve Vašem počítači často negativně ovlivňuje detekci HW klíče nebo licenčního
certifikátu. Před kontaktováním podpory nebo fy 2Msoft se ujistěte, že žádný virus není přítomen
na Vašem počítači.
2) Jiné než České regionální nastavení ve Vašich MS Windows způsobí nefunkčnost Agendy, jelikož
práce s datumy je v Agendě hojně využíváno včetně celé řady kontrolních mechanizmů. Pokud
nelze Agendu spustit může to být způsobeno právě tímto.

3)

4)

5)

6)

U Windows XP je toto nastavení ukryto pod touto ikonou (Control Settings/ Ovládací
panely)
Notebook (možná i stolní PC) pokud má síťovou kartu a není připojen do sítě LAN tak vykazuje
určité parametry, které se při zapojení do této sítě změní a tudíž HW klíč není platný – což
pochopitelně způsobí nefunkčnost Agendy. Pro notebooky za těchto okolností máme určité řešení
pomocí nového licenčního certifikátu. U stolního PC vyžadujeme vygenerování nového
hardwarového otisku. Zajistěte prosím aby stolní PC buď byl trvale odpojen nebo připojen.
Agenda s jedním licenčním certifikátem nemůže být sdílena na síti resp. se na hlavní databázi
nepřipojí více než jeden uživatel (majitel licence). Toto je však uděláno úmyslně, aby nedocházelo
k porušování licenčních podmínek a byla možná kontrola a audit záznamů.
Pokud je Agenda neočekávaně ukončena (pád systému), zůstane v Agendě přihlášen uživatel,
který následně blokuje jeho další přihlášení – tudíž spuštění Agendy. Toto platí jen u Expert verze!
Stačí spustit program “AdminAgenda.exe” v adresáři C:\AgendaPAM nebo v síťovém adresáři
Agendy PAM a přihlášeného uživatele odstranit tlačítkem “Delete user”.
Nově po přechodu na vyšší verzi interní databáze formátu Microsoft Access 2003 se objevily
některé problémy po synchronizaci ohledně problémů s vložením nových záznamů kvůli duplicitě
primárního klíče apod. Toto je evidentně způsobenou nějakou interní chybou v technologii
Microsoft. Ve velkém počtu případů pomůže použít nástroj společnosti Microsoft zvaný Databáze
Compact Utility (C:\AgendaPAM\SERVER\JETCOMP.EXE) viz. Následující obrázek. První řádek je
stávající databáze a druhý je cíl kam se opravená databáze uloží. Po této operaci je pak třeba
novou databázi přejmenovat na správný název, původní buď přepsat nebo ještě lépe zazálohovat.

Operaci provedete kliknutím na tlačítko „Compact“.
K této operaci se uchylte až poté, když zjistíte , že standardní postup přes AdminAgenda.exe a
Compress nefunguje nebo nepomohla. Je třeba zdůraznit, že se jedná o problém na který firma 2MSoft
nemá vůbec žádný vliv a je způsobena výhradně technologií Microsoft. Agenda PAM je jen uživatelem
těchto technologií a nemůže interní procesy databázového jádra nijak ovlivnit.
Od verze 6.0. byl tento problém vyřešen interním mechanismem v PAM, kdy unikátní klíč se napočítá
z největší existující hodnoty a přičte 1. Lepší řešení nalezeno nebylo.
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7) V síťovém prostředí pokud smažete databázi a pak jí nahrajete znovu, dojde ke ztrátě informace o
zabezpečení a sdílení. Takže se může snadno stát, že přestane fungovat Extranet PAM.
K tomuto dojde snadno pokud provedete Synchronizaci přímo na serveru pomocí Agenda PAM,
která je na serveru umístěna. Obvykle se na to zapomene a pak nastane problém s funkcí
klientských stanic! Bohužel tato chyba se za určitých nespecifikovaných okolností projeví tak, že ji
nelze odchytit a Agenda PAM se zacyklí a nefunguje. Musí se „shodit“ ve správci úloh (Task
Manager).
8) Doporučujeme nastavit antivirus jak na lokálním PC tak na serveru (pokud PAM běží v síťovém
prostředí), tak aby neprováděl detekci nad soubory typu .mdb. Toto by mohlo zrychlit práci a
operace s PAM
9) V roce 2014 jsme opakovaně zaznamenali fatální problém s funkcionalitou systému PAM na PC
kde byl instalovaný Kaspersky antivirus. Po jeho aktualizaci rázem přestala fungovat všechna PC v
síti. Strávil jsem s tím celý den abych zcela frustrován nic nezjistil až mne indicie dovedli ke
Kasperskemu, kde jsme na jejich webových stránkách našel, že o problému s blokováním
technologie JET ví a že do 24hodin vydají update, který to zase povolí. Otázkou je, kdo tento
strávený čas zaplatí….
v anglickém jazyce viz zde: http://forum.kaspersky.com/lofiversion/index.php/t292998.html
10) Pokud se nedaří systém Agenda PAM spustit a error log narůstá, tj. PAM je v paměti a pracuje nic
méně nevykazuje žádnou viditelnou činnost. Je možné, že databáze PAM je nějak poškozena. Sice
je tento stav ošetřen přes č. chyby uvnitř systému, ale nelze vyloučit, že i přes to může
k takovému anomálnímu chování dojít. Je třeba se ujistit, že databáze AgendaPAM.mdb je funkční
např. přes instalovaný Microsoft Access 2003 a vyšší nebo naší aplikaci Visdata.exe (uložena ve
složce C:\AGENDAPAM\SERVER nebo \NET
Dále pokud výše uvedené nefunguje, je na vině patrně nefunkční nějaká komponenta a
doporučujeme systém Agenda PAM přeinstalovat po oprávněním správce systému.
11) Pokud se nedaří přístup z PAM na mapovaný síťový disk (zejména Windows 8.1), zkuste místo
obvyklé cesty S:\AgendaPAM\... napsat do .ini souboru cestu se jménem serveru např.:
\\SERVER\SpolecneData\AgendaPAM\...
Pochopitelně se předpokládá, že daný přihlášený uživatel je autentifikovaný na serveru a má
příslušná práva do sdílené složky s daty!
V dosavadních testech pod MS Windows 10 se tento problém nevyskytl. Pouze v jednom případě
u Windows 8.1
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Windows 8.x řešení a další tipy s Windows 8.x související - čtěte až do konce - důležité!
pozn. lze předpokládat obdobné chování i na Windows 10, prozatím nebylo u beta verze tohoto
nejnovějšího OS nutné měnit formát data.
Agenda PAM díky jinému formátu data (a nejen Agenda PAM, pokud provozujete aplikace společností
Kooperativa a ČPP taktéž) ve Windows 8.x, tyto aplikace nefungují.
Lze to však řešit tak, že řekneme Windows aby se k datu chovala jinak. Podotýkám, že toto je obecný
problém a jak mám možnost mluvit s IT konzultanty, tak řeší úplně totožný problém. Bravo Microsoft!
Krok 1: otevřete v Ovládacích panelech toto viz. obrázek:

Krok č.2:
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Krok č.3:

v kolonce "Krátký formát data" upravte masku tak aby NEOBSAHOVALA žádné mezery tj.hodnota musí být
"d.M.rrrr"
Pak aplikujte "Použít a OK"

Poznámka:
nemusí to ovšem na 100% vyřešit problém s funkčností Agenda PAM. V trialové verzi Windows 8.1
Ultimate a ve Virtuálním PC Agenda PAM nefunguje zcela, nejde modul Klienti a Provize.
Je ovšem zajímavé, že u klienta spol. D&I FinServis s.r.o. Agenda PAM po výše uvedeném zásahu funguje
naprosto v pořádku u jiného klienta byl obrovský problém na Win 8.1 PAM vůbec zprovoznit, kvůli
podivnému chování namapvoaného síťového disku.
Nový Technologický balíček již pod Windows 8 nevykazuje havárii. Pouze, a to s ohledem na starší
operační systémy, se pokouší instalovat a registrovat starší komponenty, které Win 8.x nepřijímá a vyhodí
to chybové hlášení, které po odkliknutí pokračuje dál. NEJEDNÁ se o nic vážného, potřebné technologie
jsou tímto nainstalovány!
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Instrukce ke zprovoznění a používání
Programu Agenda PAM v Expertním režimu

Zákazník obdrží CD-ROM se souborem SETUP.EXE, na CD jsou i další adresáře o kterých budeme hovořit
později, nebo je o nich zmínka v příručce k programu.
Především pro zprovoznění po instalaci je nutné vygenerovat hardwarový klíč (otisk vašeho hardware).
Tento soubor je nutné poslat e-mailem do firmy 2MSoft, kde dojde k vygenerování jiného klíče, který se
zkopíruje do adresáře Agendy. Pak teprve Agenda v Expertním režimu může pracovat na tomto PC.
Vygenerování klíče se provede spuštěním programu „Hardware KeyGen“, který je v nabídce spolu

s programem Agenda a má tuto ikonu
na tlačítko „Save HW key“ a poté

. Po spuštění se objeví následující okno, kde stačí kliknout

se objeví hlášení oznamující uložení klíče, následně program uzavřete.

Tento generátor provedl otisk Vašeho hardware (sestavy PC). To je proto, aby pomocí zpětně zaslaného
klíče (soubor 2M_HW_Key.key) nebylo možné spustit Agendu na jiném počítači než je ten ze kterého
pochází původní klíč. Je to proto, že docházelo ke kopírování programu v rámci jedné organizace a tudíž
porušování licenčních podmínek. Tento typ ochrany byl nasazen pouze u nejdražší varianty Agendy a tou
je Expert verze.
Než ale získáte soubor 2M_HW_Key.key musíte vygenerovaný soubor 2M_HW_PubKey.dat zaslat emailem společnosti 2MSoft : 2msoft@2msoft.net jenž se po vygenerování nachází v adresáři
C:\AgendaPAM\HWKey
Zmíněný soubor s příponou *.key obdržíte cca do 48 hodin (obvykle mnohem dříve) zpět prostřednictvím
elektronické pošty. Ten pak uložíte do adresáře C:\AgendaPAM, teprve pak začne Agenda pracovat na
příslušném počítači, pokud ovšem jste zároveň uložily příslušný certifikát (lic.dat) do stejného adresáře.
Viz. dokument „První kroky po instalaci“.

Expertní verze může být nasazena na síti na více stanicích pokud mají jednotlivé stanice licenci a
hardwarový certifikát, ale NESMÍ se v jeden okamžik spustit a ani běžet na obou či více některá
z následujících funkcí:
Import smluv z Agendy part. externisty (modul Externisté)
Aktualizace údajů smluv (modul Smlouvy)
Import provizí a kalkulace provizí (modul Provize)
U těchto funkcí není technicky možné zaručit 100% funkčnost za porušení výše uvedených podmínek.
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Manuál neobsahuje úplně všechny detaily a niance v Agenda PAM. Agenda PAM se vyvíjí tak rychle, že občas se
některé věci nedostanou včas do příručky. Pokud budete mít jako zákazník nějaké konkrétní dotazy k některé funkci,
neváhejte nás kontaktovat, nejlépe emailem a nezapomeňte pokud možno vložit i obrázek obrazovky:
Daniel Průša: dprusa@difin.cz
Marcel Špeta: 2msoft@2msoft.net

Přejeme mnoho ušetřených chvil s naším programem. Ze své zkušenosti mohu říci, že při vyúčtování provizí pro pět
lidí jsem strávil s kalkulačkou pět i více dní a o chybovosti zejména ve svůj neprospěch nemluvě. Nyní celá legrace
trvá řádově vteřiny - na pomalejším stroji desítky vteřin!
Dan Průša, D&I FinServis,s.r.o. , Beroun
Závěrem bych rád poděkoval panu Ivo Konopáskovi z Litvínova (FINAPS s.r.o.) za podnětné a zkušeností podpořené
připomínky, které z tohoto programu udělaly to čím dnes je a v jaké je kvalitativní úrovni.
Další dík patří pochopitelně klientům, kteří svými požadavky a připomínkami posunuly program Agenda PAM tam
kde je.
Marcel Špeta, Beroun

145

