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NOVÉ TECHNOLOGIE
S celní správou stále BEZPLATNĚ
• SW ACOMMPORT (EU projekt SEAP): zabezpečené, neomezené
e-podání na datová rozhraní celní správy bez paušálních
poplatků v režimech e-Dovoz (AIS, ICS), e-Vývoz (ECS), NCTS
schválený příjemce/odesílatel (hlášení Intrastat). Nahrazuje, je
alternativou VAN operátorů (www.acommport.cz).
Možnosti provozování ACOMMPORT jako:
• integrální součást IS CelSA, • sw modul pro implementaci do IS,
• samostatná aplikace, • služba OS Win 8-10>.

Aktualizace, novinky automatizace ECŘ
• Nová verze! Žádejte sw CelsaWin SQL pro síťový provoz.
• Plnění dalších směrnic EU zaváděním změn eCustoms na základě
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nového Celního Kodexu EU a nového Celního zákona do roku 2020.
Automatizace celního řízení hlubší integrací s EXT IS, GŘC CS atd.
Úprava rozhraní komunikačního klienta s implementací pro přímou
komunikaci s celní správou a interface pro jednoduchou integraci s
ERP systémy.
Automatizace zpracování dokladu v jednom kroku: editace, kontrola
podmínek a pravidel, zápis, odeslání, změny a zápis stavu jedním
příkazem aj.
Automat komunikace s celní správou.
Automat elektronické registrace nových certifikátů u celní správy.
Monitoring logování k aktualizacím sw modulů IS CelSA®.
Úprava a rozšíření klientského modulu Záruky.
Nové šablony s konfigurací pro automatické generování finálních
dokladů z podkladů externích IS bez zásahu obsluhy.
Modifikovaný modul e-komunikace.
Nový interface 2019 pro integraci s externími IS
o
ExFaktury pro oblast celních služeb
o
EXF01-03 pro oblast ekonomických režimů
Zavedení rozšířeného interního číslování vazeb dokladů pro SQL.
Autoodesílání průvodních dokladů, XML zpráv e-maily po jejich
rozšifrování.
Nový web, novinky a informovanost uživatelů.
Příprava zobrazování miniatur a náhledů dokladu, svazku dokladů.
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Tisk dokladů, sestav oboustranně, na šířku, do PDF, čárového kódu.
Aktualizace Kurzovního lístku s distribucí pro síťové verze.
FTP služby importu/exportu dat z/do externích IS.
Revize kontrolních nástrojů komunikace s celní správou.
E-mailing; na požadavek provoz s proxy zabezpečením.
Nové funkce hromadného načtení vybraného typu dokladu.

Moderní, perspektivní informační technologie
• Inovace sw modulů na perspektivních technologiích .NET a #C.
• Migrace frameworku IS CelSA pro plné využití 64 bit architektury¹
OS Windows 8 - 10>.

• Analýza předpokladů orientace na perspektivní IoT - internet věcí.
• Terminálový provoz vzdáleného přístupu k app a datům.
• Přechod na MSSQL server² (Oracle SQL na vyžádání) volbou a
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rozhodnutím klienta pro: výhodnější provozování, vyšší bezpečnost,
rychlost, stabilitu a spolehlivost.
Modul převodu, konverze dat pro provozování na SQL.
On line infoweb náhledů pro vaše smluvní partnery, celní správu.

Pro SLOVENSKO jsou uvolněny úpravy, novinky pro vyšší uživatelský
komfort a servisní podporu provozu celního systému. Úpravy nového
programu pro systém E-DOVOZ a vět pro komunikaci s CS. Podpořen
proces možnosti vzdálené správy produktů a spolupráce s FR SR.

Novinky v sw CelSklad®Win/RsEÚ³
• Zapracovány další změny související s novými, doplněnými údaji,
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rozšířen interní interface datové výměny modulů systému, upraveny
tiskové sestavy, optimalizovány a přidány kontrolní procesy i pro
zjednodušené postupy.
Zapracovány nové funkce požadované deklaranty a pracovníky celní
správy, související s praktickým provozováním e-Customs, DPH.
Rozšířen a upraven interface EXF01-03 pro externí IS, a s tím i
kompatibilita interního interface modulů IS Admija (Celsa – Celsklad)
pro automatické generování tiskových výstupů a elektronických
zpráv ECŘ a statistického výkaznictví.
A další podle uživatele, direktivy EU a CS.

Další informace naleznete v české a slovenské sekci našich web stránek
http://www.1admija.cz http://www.admija.cz http://www.admija.sk
tel.: 596512042, 596523429, mobil: 602418395, 602517666, email: admijamm@admija.cz
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