Mzdy Optimum – základy ovládání
Spuštění a přihlášení
Mzdy Optimum spustíte prostřednictvím stejnojmenného zástupce na ploše nebo v nabídce Start.
Zástupce se objeví po zahájení instalace, a dokud není celý instalační proces úspěšně ukončen
(včetně úvodní konfigurace prostředí) spouští instalaci od kroku, kde byla přerušena. Teprve po
úspěšné instalaci a konfiguraci je možno se přihlásit do Centra aplikace Mzdy Optimum a začít se
zpracováním.

Ikona na ploše pro spuštění
Přihlašování do aplikace Mzdy Optimum, do Online dokumentace Vema a na Zákaznický
web Vema probíhá prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Přihlašovací jméno se skládá z
přiděleného čísla zákazníka (najdete ve smlouvě zaslané emailem) a Vámi zvoleného jména.
Heslo jste si rovněž zvolili v rámci registrace, a je možno je změnit na stránce Zákaznického
webu Vema v panelu Naše organizace pod odkazem Správa účtu.

Vema Centrum
Vstupním rozhraním všech aplikací Vema je Vema Centrum, které umožňuje snadný přístup k
veškeré nabízené funkčnosti. Centrum je přehledně strukturováno do záložek a panelů podle
agend a oblastí zpracování. Základy ovládání Centra Vám pomohou se v nabídce Centra
zorientovat a zjistit jeho možnosti.

Co je Vema Centrum
Vema Centrum je základní vstupní bod ke všem aplikacím. Je to systémový produkt Vema
určený pro vstup do datového prostředí a pro spouštění některých systémových produktů; dále
slouží pro soustředění odkazů na různé zdroje informací a přístupů do nich v přehledných
panelech s odkazy. Centrum poskytuje uživateli pracovní plochu (členěnou do záložek), na které
najde vše, co pro svou práci potřebuje.

Centrum obecně usnadňuje spouštění aplikací, datových prostředí, souborů, standardních i
uživatelských sestav a dynamických dokumentů, a to s ohledem na zpracovávanou agendu,
nezávisle na aplikaci, která je k dílčí činnosti potřebná.
Centrum se spouští v rámci Backstage View Klienta a je tak stále dostupné i po otevření jednoho
či více formulářů aplikace Mzdy Optimum. Jednoduchý způsob přepínání mezi Centrem a
Klientem je prostřednictvím klávesy F12 nebo kliknutím na ikonu v menu.

Spuštění
Pokud je aplikace Mzdy Optimum správně nainstalována a nakonfigurována, jako první se spustí
Vema Centrum. Aktivní přitom bude záložka Začínáme, která obsahuje úvodní informace pro
zahájení zpracování.

Záložky Centra
Ve Mzdách Optimum jsou k dispozici následující záložky:
1. Záložka Správa - odtud můžete
• otevřít přes panel datových prostředí uzavřená data minulých let
• přejít na stránky podpory společnosti Vema
• provádět údržbu datového prostředí (archivace, obnovy, převody na nové verze)
2. Záložka Mzdy - zde jsou panely s jednotlivými agendami zpracování mezd v aktuálním
datovém prostředí
3. Dynamická záložka Začínáme - obsahuje odkazy do dokumentace na základy ovládání a
postupy zpracování mezd.

Panely
Panely Centra jsou určeny k rozčlenění záložek Centra do menších tematických celků. Mohou být
podle účelu několika typů. Nejrozšířenější jsou panely odkazů, které obsahují odkazy do aplikace,
do nápovědy nebo případně na webové stránky. Panely mají svůj název, pro přehlednost jsou
odlišeny ještě barvou a ikonou.

Panel Centra

Sbalení panelu
Panely Centra mohou být buď ve sbaleném stavu, kdy je zvětšená ikona a popis panelu, nebo
mohou být rozbalené s viditelnou hlavní nabídkou. Sbalený panel se rozbalí kliknutím, rozbalený
se sbalí prostřednictvím ikony v záhlaví panelu.

Zoom
Kvůli přehlednosti je na panelu uvedeno omezené množství odkazů. Pokud je téma panelu širší,
méně významné odkazy jsou skryty v rozšiřujících panelech a jsou dostupné přes tzv. zoom.
Zoom je označen ikonou v záhlaví panelu. Návrat ze zoomu do základního zobrazení je možný
kliknutím na ikonu v záhlaví zoomu nebo klávesou Esc.

Zoom panelu

Postupy
Pro snadnější orientaci v jednotlivých oblastech Mezd Optimum jsou u některých panelů uvedeny
doporučené postupy zpracování. Jsou označeny ikonou kouzelnické hůlky a vedou na článek v
Online dokumentaci Vema. Postupy lze snadno vyvolat přes ikonu přímo ze záhlaví panelu.
Pokud je jich k jednomu panelu uvedeno více, je možno vybrat, který chceme zobrazit.

Odkazy
Odkazy směřují na konkrétní funkčnost aplikace Mzdy Optimum. Jsou označeny názvem a pro
snazší orientaci i ikonou, která uvádí, o jaký typ odkazu se jedná. Soubory a sestavy mají kromě
názvu ještě interní zkratku.

Vyhledávání
Vyhledávání odkazů je nejrychlejší způsob práce s Centrem. Stačí do vyhledávacího pole zadat
fragment hledaného řetězce a okamžitě se začnou nabízet vyhledané odkazy setříděné podle
záložek. Každý odkaz je stejně jako v centru označen ikonou označující jeho typ. Za odkazem je
pak uveden název panelu, v němž se nachází.

Vyhledávání v Centru

Ukončení práce
Pokud chcete ukončit práci s aplikací Mzdy Optimum, lze celé okno Klienta uzavřít křížkem.
Pokud je v tu chvíli otevřeno více záložek klienta, objeví se ještě upozornění, zda skutečně
chcete všechny zavřít.

Datový editor Vema
Zadávání dat do jednotlivých vstupních formulářů probíhá v prostředí Datového editoru Vema.
Možnosti, které toto rozhraní nabízí, jsou popsány online nápovědě v kapitole Základy ovládání
datového editoru.

