
Kalkulačky ASPI – novinky

Nechte Kalkulačky ASPI pracovat za vás a neztrácejte čas s administrativou
Představujeme novinky pro snadné automatizované výpočty oproti původním Kalkulačkám

Když si musíte být jistí

 Stejné prostředí (vizuálně i funkčně) v Klasickém ASPI i v ASPI Nové Generace (www.aspi.cz)

 V tabulkách je možnost pracovat s řádky: vložit, smazat, duplikovat, měnit pořadí, kopírovat hodnoty řádků 
(zatím jen v Klasickém ASPI)

 Odměna advokáta: Možnost výpočtu několika úkonů s různými daty najednou, stejně tak několika různých 
soudních poplatků, hotových výdajů, cestovních náhrad, kdy jednotlivé položky výpočtu odráží stav platný 
pro uvedená data (DPH, soudní poplatky platné v dané době, cena pohonných hmot apod.)

Klasické ASPI

ASPI Nové Generace

http://www.aspi.cz


Když si musíte být jistí

 Vzájemná kompatibilita Klasického ASPI a ASPI Nové Generace. Pokud výpočty zadané v Klasickém ASPI 
uložíme do souboru .kxml, můžeme je následně otevřít a dále používat v Kalkulačkách ASPI Nové Generace 
nebo opačně.

 Kalkulačky přepočítávají výsledek průběžně, hned při zadávaní hodnot, není potřeba tlačítka „Výpočet“.  
V případě nesprávně vyplněných hodnot je uživatel upozorněn na chybu.

 Možnost zvětšit/zmenšit velikost písma i v Klasickém ASPI.
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Klasické ASPI

ASPI Nové Generace



V nových Kalkulačkách ASPI budeme udržovat ty nejpoužívanější výpočty:

Funkce, které jste dosud používali, a budou brzy v nových Kalkulačkách:

 Párování úhrad s pohledávkami (rozšířený výpočet úroků z prodlení)

 Ukládání nastavení uživatele (plátce DPH, evidence vozidel a další)

 Přehled sazeb ČNB

Úplně nové plánované funkce:

 Import dat z Excelu do tabulek

 Operace nad řádky i pro ASPI Nové Generace

 Ukládání rozpracovaného výpočtu na server pro ASPI Nové Generace
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 Možnost dočasně (do konce roku 2022) používat i původní kalkulačky v Klasickém ASPI – dají se otevřít  
z nových. Od ledna 2022 v nich bude aktualizovaná už jen sazba ČNB pro úroky z prodlení.
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V případě dotazů nebo zájmu o vyzkoušení Kalkulaček ASPI nás kontaktujte
obchodnici.aspi.cz

https://info.aspi.cz/kontakt/
mailto:obchod@wolterskluwer.cz
https://info.aspi.cz/
https://cz.linkedin.com/company/wolters-kluwer-cz
https://www.instagram.com/wolterskluwer.cz/
https://twitter.com/wolterskluwercz?lang=cs
https://cs-cz.facebook.com/systemASPI/



