
Vyúčtuje autorské honoráře 
na jedno kliknutí

 Jak vám Miluška pomůže?
  Ušetří vám spoustu práce a chyb při vyúčtování tantiém.

  Po celý rok budete mít přehled, kolik si máte na autorské honoráře 
odložit.

 Jak Miluška funguje?
  Z prodejních dat a licenčních parametrů vašich titulů automaticky 

počítá autorské honoráře.

  Kdykoli si můžete jedním kliknutím vygenerovat hlášení  
(royalty report) pro autory a agentury.

  Miluška se přizpůsobí jakýmkoli vašim potřebám – nic v ní není 
předem pevně stanoveno.

  Co je pro její  
nasazení potřeba?

  S naší pomocí do Milušky zadáte licenční 
parametry svých titulů.

  Instalace, napojení na prodejní data 
a úprava šablony reportů dle vašich 
potřeb je už na nás.

Miluška



Kdo je Miluška a co umí?
Miluška je spolehlivý nástroj, který to umí s čísly prodejů i smluvními 
specifiky. S pomocí našeho vývojáře ji naučíme smluvní podmínky 
jednotlivých titulů, poté vše propojíme s prodejními daty a dalšími 
potřebnými údaji – a následně již během pár minut spočítá výši honorářů. 
Jejím úkolem je vystavit reporty pro autory a agentury rychle a bez chyb, 
abyste to nemuseli dělat vy.

Jak Miluška pomohla? 
Miluška začala svou kariéru v Melvilu, kde pracuje už dva roky. S jejím 
příchodem odpadla náročná práce v podobě úmorného ručního vytváření 
royalty reportů. Co dřív trvalo měsíce práce, zvládá nyní Miluška za 
jeden den a navíc bez rizika chyb. Jedno vyúčtování máte hotové doslova 
na pouhé kliknutí. Dnes již pomáhá s vyúčtováním v několika dalších 
nakladatelstvích.

Umí Miluška spočítat honoráře  
za různá období?
Ano, díky Milušce dokážete zpracovat reporty za kvartál, půlrok či rok. Kdyby 
bylo potřeba, vystaví i měsíční vyúčtování. Přizpůsobí se zcela vašim potřebám.

Mám již zaběhnutý účetní systém
Miluška je velmi přizpůsobivá. S pomocí našeho šikovného IT ji dokážeme 
navázat na jakýkoli výstup dat (tabulky formátu .xls, .csv, i komplexní 
systémy jako Helios Green či Pohoda). Díky tomu může vaše nakladatelství 
plně využívat jejich služeb, aniž by se muselo cokoli zaběhnutého měnit. 

Nemám žádný účetní systém
Ani ručně zpracovávaná data nejsou pro Milušku problém. Zdroj dat lze 
dodat v podobě, jaký používáte, případně vám rádi pomůžeme systém 
vybudovat. Ruční evidence tržeb bývá s přibývajícím množstvím titulů 
velmi úmorná. Pro tyto účely můžete využít aplikaci, které říkáme Edita. Ta 
umí sbírat data z různých zdrojů a následně zpracovává tržby a prodané 
kusy do jedné souhrnné tabulky. Milušku lze na Editu jednoduše napojit.

Podrobnější představení



Mám specifické požadavky,  
není to problém?
Každý nakladatel má odlišné potřeby a jinou podobu výsledných reportů. 
Ať už se jedná o podlicence, postupné umořování zálohy, escalating 
royalties či vytvoření reportů pro elektronické formáty – Miluška to zvládne. 
Systém neustále vylepšujeme. Podobu reportů lze individuálně nastavit 
nejen obsahově, ale také graficky.

 Jak Miluška pracuje?
  Ze souhrnných dat si vyhledá ke konkrétnímu titulu smluvní specifika – 

výši záloh, cenu, měnu, procenta provizí, jména autorů apod.

  Naučí se vzorec výpočtu tantiém pro daného autora či agenturu.

  Napojí se na prodejní data, ze kterých spočítá výši tantiém za dané 
zúčtovací období.

  Na jedno kliknutí vše doplní do vámi vybraného hlášení.

  Vyexportuje report ve formátu XLSX či PDF a uloží jej do vámi zvolené 
cílové složky na vašem počítači. Generovat reporty umí i hromadně, 
což uspoří další drahocenný čas.

  Vám pak stačí hotová hlášení zaslat autorovi či agentuře.

  Lze využít i předpřipravené šablony pro jednotlivé agentury, které 
splňují jejich individuální požadavky na formu (např. Nurnberg)

  Miluška pro vás vygeneruje také přehled všech vystavených 
vyúčtování. To se hodí třeba pro další účetní zpracování. Můžete si 
zvolit i parametry – například že chcete vidět všechny vyúčtování 
za dané období či seznam pro konkrétní agenturu/autora.

Budoucnost Milušky
V současné době je Miluška dostupná v podobě pokročilé excelové 
aplikace na osobním počítači. Už nyní ji ale vyvíjíme jako webovou 
aplikaci, která navíc poskytne grafické výstupy, statistiky prodejů, ochranu 
dat, real-time přehledy aktuální výše tantiém, a to s možností přihlášení 
z jakéhokoli místa a s různými právy uživatelů. Naším cílem je také 
automatické rozesílání bez nutnosti ručního zásahu. Přechod na webovou 
verzi již žádné dodatečné fixní náklady nepřinese – bude automatický pro 
každého uživatele Milušky v současné podobě.



Kolik Miluška stojí?
Cena Milušky se skládá ze dvou částí. První je cena za implementaci 
(náklady na úpravu SW na míru pro vás), druhou část tvoří měsíční 
předplatné (zahrnuje aktualizace, vylepšení a technickou podporu). 

Cena implementace je individuální. Pro přesný odhad je potřeba dodat:
  Všechny aktuálně používané varianty hlášení / royalty reportů, které 

zasíláte autorům / agenturám

  Zdrojovou tabulku, která obsahuje podmínky ze smluv – výše provizí, 
zálohy apod. (tabulka nemusí být vyplněná, jde pouze o strukturu 
souboru)

  Tabulku / export z účetního systému s prodejními daty (prodané kusy, 
tržby), ze kterých se tantiémy počítají

Počet titulů Měsíční předplatné

od 1 do 49 750 Kč

od 50 do 99 980 Kč

od 100 do 249 1 450 Kč

od 250 do 499 1 980 Kč

nad 500 individuální

Zaujali vás naši služebníci?  
Obraťte se prosím na Zuzanu Strachotovou, která vás ráda  

podrobněji seznámí s tím, jak Servantes fungují:

zuzana.strachotova@melvil.cz  •  +420 608 519 276


