
DHM 

Program "Dlouhodobý hmotný majetek" řeší automatizované odepisování položek zařazených v této 
úloze. Kmenová inventární karta obsahuje kromě základních údajù jako číslo, název a způsoby 
účetního a daňového odepisování  i další pole, která umožňují detailní členění výsledných výstupù. 
Patří mezi ně druhy nákladů, činnost (zakázka), typ stroje, přiřazení na střediska, pracoviště a 
zodpovědné osoby, klasifikace SKP  a množství dalších informativních  polí.  

Podrobně je sledována otázka modernizací a rekonstrukcí majetku. Tyto položkové údaje jsou 
součástí inventárních karet, stejně jako volná textová položka, kterou lze zadat ke každému 
inventárnímu číslu. její velikost není omezena a lze do ní  vpisovat technický popis, způsoby 
rekonstrukcí atd.  

Program disponuje též mechanismy, který umožňují provádět odpisové plány na libovolný počet let 
dopředu, tisky různých protokolů, které je možno uživatelsky tvořit (Word) s tím, že program doplní na 
určená místa, konkrétní údaje.   

Další vlastností je i možnost provádění automatické inventarizace, s použitím  přenosných snímačů 
čárových kódů.  

Součástí programu je i samostatná evidence pozemků s návaznými výstupy a do  systému je možné 
zařadit i speciální odepisování  staveb, u kterých dochází k narůstání pořizovací hodnoty.  

Zpracování podléhá měsíčním uzávěrkám, s tím že lze bez dalších pomocných médií vstupovat do 
tisku již uzavřených měsícù.  

Všechny úlohy "Trisoft" jsou datově provázané takže i tato poskytuje automaticky svá data programu 
"Účetnictví" a čerpá informace například z "Mezd"  
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