Provize - Sestavy

Tlačítka





Zobrazí seznam prodejců s provizí za zvolené období



Zobrazí sestavu daného prodejce.

Zobrazí tabulku tisku. Lze tisknout všechny prodejce, prodejce ze
zadaného státu, zobrazeného prodejce nebo vybrané prodejce od
čísla do čísla. Výběr lze dále zúžit jen na poradce nebo jen členy.
Umožní tisk sestav, případně uložení do souboru ve zvoleném
formátu ( pdf, html, word nebo open office ), případně odeslat sestavu
e-mailem.


pokud je vyplněn seznam prodejců oddělených čárkami a zaškrtnuto
políčko Vynechat prodejce ze seznamu, nebudou do výběru zahrnuti zapsaní prodejci. Tlačítko
zobrazí okno, v němž je možno tento seznam zadat.

Provize - Výplaty

Tlačítka



Zobrazí všechny prodejce z daného období a státu.



Vybere všechny zobrazené prodejce pro tisk příkazu
k úhradě.



Zruší výběr prodejců.

Podmínky



Vybere všechny poradce v seznamu, kterým lze poslat
výplatu na účet;
Vybere všechny plátce DPH v seznamu;
Vybere všechny prodejce, jejichž kumulovaná provize
nepřesáhla dosud hranici pro výplatu.



Vybere všechny prodejce, kterým nelze poslat
provize, neboť se u nich se vyskytla nějaká chyba
(nejčastěji chybí bankovní spojení);
Vybere všechny prodejce, kteří mají nárok na provizi,
ale jimž se nemá zaslat provize na účet;



Vybere všechny prodejce, kterým se vyplatí provize
formou slevy z příštího nákupu;

Příkaz k úhradě

Okno obsahuje údaje o bankovním spojení, v případě potřeby je možno změnit po stisku klávesy
Změna.


Vytiskne příkaz k úhradě prodejcům zobrazeným v tabulce, kteří
mají zaškrtnutý údaj Vyplatit.



Vytiskne právě zobrazený seznam prodejců.

Kumulace provizí a výplaty

Spočtené provize jsou p výpočtu rozděleny do čtyř kategorií, podle kterých se určuje způsob výplaty
provize, případně jejich kumulace:
1. Provize členům vyplacené formou slevy. Ttyto provize se nekumulují a nelze k nim
vytisknout příkaz k úhradě. Prodejci je mohou čerpat formou slevy z podeje při nákupu. Slevu
spočtenou za určitý měsíc lze čerpat pouze během jednoho měsíce, který následuje 2 měsíce
za spočtený. Například, pokud je provize spočtena za leden, slevu lze čerpat v březnu.
2. Provize, které se nemají posílat na účet. Provize se nekumuluje a nelze ji vytisknout na
příkaz k úhradě. Pouze se eviduje. Možno použít pro penalizaci prodejců, nebo pro fiktivní
prodejce, kterým se provize počítá, ale nevyplácí.
3. Provize poradcům plátcům DPH. Tyto provize se vyplácejí v každém měsíci bez ohledu na
jejich výši. Nekumulují se. Pokud není možné provizi vyplatit (z důvodu neuvedeného
bankovního účtu), je provize zařazena do seznamu Chyby. V okamžiku, kdy je prodejci
dopsáno číslo účtu banky se provize přesune (ihned) do seznamu Plátci DPH a je možno ji
vyplatit. Provize se přesune do seznamu ve stejném měsíci, v jakém byla vypočtena. Pokud je
tedy zadrženo více provizí plátci DPH, protože neznáme číslo jeho bankovního účtu, a poté se
číslo do databáze doplní, je pak možné tyto provize vyplatit v jednotlivých měsících
(neprovede se jejich kumulace do posledního spočteného měsíce).
4. Provize poradcům neplátcům DPH. Provize se vyplácejí, pokud přesáhnou stanovenou výši
(lze nastavit v programu Výpočet provizí – Nastavení). Dokud výše měsíční provize tuto
hodnotu nedosáhne, provize se kumulují a tyto kumulace se zobrazují v seznamu Malé
částky. Pokud součet zadržených provizí po dalším měsíčním výpočtu přesáhne hranici pro
výplatu, kumulace se zobrazí v seznamu Lze poslat na účet a lze kumulaci vyplatit převodem
na účet. Stejně tak se kumulují provize poradcům neplátcům DPH, pokud neznáme jejich
bankovní spojení, tyto provize se kumulují na seznamu Chyby. Po doplnění čísla účtu do
databáze se kumulace přesune (ovšem až po výpočtu měsíční provize) do seznamu Lze
poslat na účet.

