
DDHM 

"Dlouhodobý drobný majetek" umožňuje samostatnou evidenci předmětů této kategorie. Položky lze 
zařazovat do uživatelsky vytvořených kategorií a tyto jsou potom součástí výstupních ploch, kde lze 
modifikovat veškeré tiskové výstupy. Výstupy jsou orientovány na umístění na pracoviště, střediska, 
pracovníky, dále potom na rozbory pohybu v daném období, rekapitulace, převody do účetnictví, 
inventury, atd. 

Datově je provázána tato evidence s úlohami "Mzdy" a "Účetnictví".  Lze též uživatelsky tvořit různé 
formuláře (Word) například pro zařazování či likvidaci DDHM, a program na určená místa těchto 
formulářů, doplní konkrétní data. Součástí programu je i inventarizace provedená načítáním čárových 
kódů na předmětech DDHM. 

Program též dlouhodobě sleduje historii jednotlivých položek DDHM, umožňuje též vést neomezeně 
dlouhé textové informace o každé evidované položce. 

Úloha je doplněna o evidenci pracovních pomůcek, která ve svém výsledku poskytuje informace o 
používání, době životnosti a nákupech nových.Tuto vlastnost lze použít i pro plánování nákupu v 
libovolném období. 

Zpracování DDHM podléhá měsíčním uzávěrkám, s tím že lze bez dalších pomocných médií vstupovat 
do tisku již uzavřených měsíců, prostřednictvím archivu.  
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