
„ DUEL se snadno ovládá, vše je rychle a přehledně po 

ruce. Díky jednoduchému pořizování dat nám šetří 

spoustu času. Využíváme jej proto nejen v účtárně, 

ale i přímo ve výrobě.“

„ Když jsme začínali, používali jsme DUEL jen pro 

účetnictví. Dneska je v síti a s využitím čteček 

čárových kódů ho používají i naši obchodníci ve 

skladu i v terénu.“

„ DUEL je jen tak složitý, jak mu to dovolíte.

Já tam mám jen ty nástroje, které chci.

Nic zbytečného navíc.“

„ S každou legislativní změnou, a že jich je, mi volají 

vyděšené kolegyně z jiných podniků. Já jsem v klidu, 

protože DUEL je vždy v předstihu aktualizovaný 

a v plném souladu s aktuálními předpisy.“

„ DUEL není drahý. A hlavně má veškerou podporu 

zdarma, takže když něco potřebuji, volám tam bez 

obav, co nás to bude stát.“

„ Každý čtvrtý podnik účtuje v Ježkovi.

Tak to už jsme celkem slušná komunita, že?“

Pavel Podlipský

ST-mb s.r.o., výrobce svítidel

Otomar Němeček, jednatel

Avej VENDING s.r.o., provoz nápojových automatů

Hana Hančilová, hlavní účetní

Guarant Hospital Company s.r.o., klinika plastické chirurgie

Linda Vítová

ZLATÁ VEJCE a.s., distributor vajec

Zdena Srbová, prodejní asistentka Dům značkové módy 

DESSOUS s.r.o., prodejny značkového textilu

Ing. Eleonora Herlíková, jednatel

UDAS Financial Service s.r.o., účetní společnost

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ,
MAXIMÁLNÍ ÚSPORA PRÁCE

MODULARITA
A OTEVŘENOST

PŘÍJEMNÁ
PŘIZPŮSOBIVOST

SPOLEHLIVOST
A BEZPEČÍ

PENÍZE
AŽ V PRVNÍ ŘADĚ

DVACET LET
S ÚČETNICTVÍM OD JEŽKA

»  intuitivní ovládání pomocí myši, možno však 

i kompletně z klávesnice

»  všechny nástroje vždy po ruce díky pásu 

karet (tzv. ribbon menu)

» ovládání tak, jak jste zvyklí z MS Windows

»  standardizované formuláře a rozložení – 

naučíte se jedno, umíte všechno

»  nápověda všude, kam se podíváte – 

jednořádková, stručná, podrobná, ukázky 

pracovních postupů

»  doklad se zadává pouze jednou – jednotlivé 

agendy jsou spolu propojeny tak, abyste 

nemuseli totéž vkládat na různých místech

»  vše jde opravit – uděláte-li  chybu, opravíte 

ji snadno na jednom místě, oprava se 

promítne všude tam, kde je třeba

»  DUEL je možné využívat jak pro daňovou 

evidenci, tak pro účetnictví jakéhokoliv 

subjektu

»  kdykoliv jej lze doplnit o dosud nevyužívané 

moduly bez nutnosti převodů dat

»  lze jej provozovat na jednom počítači i v síti 

se vzdálenými přístupy po internetu

»  účtovat je možné jeden subjekt nebo 

v rámci multilicence subjektů více 

(například v účetních kancelářích)

»  snadno je možné propojit DUEL s dalšími 

programy a vyměňovat s nimi data oběma 

směry

»  pro přechod na DUEL z jiných programů 

je připravena možnost převodu dat 

(např. z Účta, STEREA a z mnoha dalších 

systémů)

»  možnost definovat vlastní oblíbené agendy 

a sestavy, které máte stále při ruce

»  individuální klávesové zkratky vám umožní 

pracovat tak, jak jste zvyklí

»  přizpůsobení vzhledů, pohledů a filtrů – vše 

ve vašem stylu

» snadná úprava tiskových sestav

»  systém přístupových práv určuje 

kompetence jednotlivých uživatelů systému

»  vždy naprostý soulad s platnou legislativou

»  DUEL používají tisíce uživatelů

»  při vývoji jsou aplikovány zkušenosti 

z programu STEREO

»  technologie SQL a transakční zpracování 

dat jsou zárukou maximální bezpečnosti

» automatizované zálohování

»  platíte jen moduly, které skutečně 

potřebujete na každém počítači

»  při rozšíření doplácíte pouze rozdíl ceny

»  vše je v základní ceně, žádné skryté 

doplatky za standardní funkce

»  nulové provozní náklady, hotline zdarma, 

upgrade za rozumnou cenu

»  zakladatel Ježek software, 

Ing. Tomáš Ježek, je v oboru od roku 1992 

(Tichý & Ježek), na trhu s „podvojným“ 

účetnictvím pak od roku 1996

»  v programech od Ježek software je 

aktuálně v režimu „podvojného“ účetnictví 

vedeno více než 30 tisíc firem, což znamená 

každou čtvrtou právnickou osobu. Další 

subjekty programy využívají pro vedení 

daňové evidence

»  téměř polovina nových klientů si zakoupila 

program na základě doporučení jiného 

uživatele

Účetnictví každého 4. právnického subjektu v České republice 
je vedeno v některém z programů Ježek software.
Proto je velmi pravděpodobné, že budete osobně znát někoho, 
kdo jej používá.
Zeptejte se na jeho zkušenost.

DESATERO VÝHOD
  ÚČETNÍHO SOFTWARE OD JEŽKA

Účetnictví vždy v souladu s platnými zákony. Když poslanci zaspí a schvalují zákony na 

poslední chvíli, naši programátoři nespí vůbec. Veškeré změny zpracováváme tak, aby 

uživatelé mohli stále pracovat v souladu s aktuální legislativou.

Nekupujte zajíce v pytli. Naše demoverze obsahuje i podrobnou příručku, takže prohlídka 

programu může být opravdu důsledná.

Myš je pro kočku, vám stačí jen dvě ruce. Programy od Ježka perfektně ovládáte přímo 

z klávesnice, takže pravou ruku používáte pro práci s čísly a nemusíte se zdržovat obsluhou 

myši.

Dobře podnikat a správně účtovat znamená klidně spát. Díky přesným výpočtům 

a korektním sestavám se eliminuje riziko sankcí za nesprávné daňové a jiné finanční odvody.

Neutrácet moc za software ani teď ani později. Účetnictví od Ježka není drahé a navíc 

získáte i řadu bezplatných služeb. Cena meziroční aktualizace je zlomek pořizovací ceny 

programu.

Naši zákazníci o nás mluví dobře i před ostatními. Téměř polovina nových zákazníků si 

koupila účetnictví od Ježka na základě doporučení jiného uživatele.

Hotline je bezplatná služba, nikoli nástroj k vymáhání dalších poplatků. Zákazníci firmy 

Ježek software neplatí za telefonický hotline.

Když něco neumíte, Ježek vás to naučí nebo problém vyřeší. U Ježka máte jistotu, že se 

postará, aby vám obsluha jeho software nepřinášela stresové situace.

Vy účtujete v přítomnosti, Ježek myslí i na vaši budoucnost. Ježek software je prosperující 

a kapitálově silná firma s neustálým růstem obratu. To vytváří dostatečné zdroje pro 

financování vývoje software na řadu let dopředu.

Telefonem? Mailem? Osobně? Když potřebujete poradit, můžete si vybrat jak. Ježek 

poskytuje uživatelům širokou škálu služeb prostřednictvím všech dostupných forem 

komunikace.

Ekonomické systémy od firmy Ježek software s.r.o. přinášejí mnoho výhod. 
Přesvědčte se sami...

Ježek software s.r.o.
Mariánská 3233

470 01 Česká Lípa

Česká republika

Navíc zdarma

Obchod: 487 522 449

Školení: 731 102 712

E-mail: jezek@jezeksw.cz 

Web: www.jezeksw.cz

www.jezeksw.cz
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Základní vlastnosti
»  zpracování neomezeného počtu 

firem a jejich centrální správa

»  profily uživatelů, skupiny uživatelů, 

propracovaný systém práv

»  intuitivní a rychlé hledání, filtrování 

a třídění záznamů

»  offline přenosy dat mezi pobočkami

»  exporty dat (PDF, XML, DOC, XLS…), 

přímé propojení s MS Excel

»  provoz na samostatném PC, v síti 

i Cloudu

» zálohování + hromadné zálohování

»  plnohodnotné využití Microsoft SQL 

Serveru

» správce tiskových sestav s editorem

Další vlastnosti
»  spouštění uživatelských skriptů 

a servisních služeb nad databázemi

»  databanka ŽivéFirmy.cz zdarma

»  podpisy záznamů, „žurnálování 

změn“

Základní vlastnosti
»  Účetní nebo Peněžní deník s přímým 

zápisem a plnou editací

» druhy pro rychlejší účtování

»  práce s bankou snadno ručně 

i elektronicky – internetbanking

»  práce s cizími měnami

» automatické účtování o DPH

»  Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, 

režim přenesení DP

» Saldokonto, Závazky a pohledávky

»  automatická tvorba Upomínek 

a Penalizačních faktur

» Vzájemné zápočty

» Účetní výkazy, vlastní analýzy

Další vlastnosti
» hromadné přečíslování dokladů

» kurzové rozdíly i haléřové vyrovnání 

»  snadné zpracování zálohových faktur

»  členění na Střediska, Výkony, 

Zakázky

» aktualizace kurzového lístku z ČNB

»  Datové i Účetní závěrky s možností 

vrácení

Základní vlastnosti
» počet zaměstnanců není omezen

»  různé typy pracovních poměrů včetně 

souběhu příjmů

»  časová i úkolová mzda

»  evidence nepřítomností s výpočtem 

náhrad

»  evidence docházky s hromadným 

plněním

»  evidence všech typů exekucí a kompletní 

výpočet exekučních srážek

»  jednotky i stovky měsíčních mezd během 

okamžiku

» propracované kontroly měsíčních mezd

»  elektronická komunikace s úřady ve 

formátu XML či PDF

» automatický přenos mezd do Účetnictví 

»  tvorba převodního příkazu z měsíčních 

mezd 

»  automatické generování ELDP i ročního 

vyúčtování daně z příjmů

Další vlastnosti
»  sledování plánovaných akcí 

v Personalistice

»  statistika – Informační systém 

o průměrném výdělku (ISPV) TREXIMA

» napojení na docházkové systémy

» kalkulačka zabavitelných srážek

» členění na Střediska, Výkony, Zakázky

Základní vlastnosti
»  neomezený počet skladů, práce nad 

všemi sklady v jednom dokladu

»  ocenění zásob aritmetickým průměrem

či pevnou cenou

»  Katalog položek včetně připojených

dokumentů a médií

»  propracovaná cenotvorba, odběratelské 

ceníky v Kč i cizích měnách, variabilní 

systém slev

»  fakturace a dodací listy s možností 

automatického vyskladnění

»  automatické rozpouštění neskladových

položek při příjmu

»  plná podpora EAN ve všech agendách, 

automatické generování EAN

» účtování metodou A i B

»  účetní a uživatelské uzávěrky s možností 

vrácení

Další vlastnosti
»  automatické objednávky do minimální 

zásoby

» šarže, výrobní čísla

» sledování Středisek, Výkonů či Zakázek

» zpracování výkazu Intrastat

» rezervace a blokace položek

» evidence dokladů v cizích měnách

Základní vlastnosti Kasa
»  komfortní pokladna s vazbou na sklad

» slevový i věrnostní systém

»  rozpracované účtenky - obsluha více 

zákazníků

»  úhrada účtenky hotově i platební kartou 

»  libovolný formát tisku i na jehličkových 

tiskárnách

» plnohodnotná editace v archivu účtenek

» dávkové zaúčtování tržby z Kasy

Základní vlastnosti E-shop
»  obousměrná synchronizace 

s e-shopem

»  export skladových položek včetně 

obrázků na e-shop

»  kategorie položek, parametry 

položek, související zboží 

»  import přijatých objednávek 

a zákazníků z e-shopu

»  otevřené rozhraní, optimalizováno 

pro e-Brána, ShopSet a Webový 

servis

Základní vlastnosti
»  Dlouhodobý majetek s možností vazby na 

účetnictví  

»  automatické generování i zaúčtování odpisů

»  technické zhodnocení s rozpuštěním ceny 

do odpisů

»  snadná rekonstrukce karty majetku

»  přehledná evidence Drobného majetku

» umístění a zařazení majetku

»  generátor splátkového kalendáře 

Leasingového majetku

»  plánované akce a zápůjčky majetku

» přehledné připojení dokumentů či médií

Základní vlastnosti
» Adresář firem 

» Adresář osob s vazbou na Adresář firem

»  import adres z ARESu, napojení na OR, 

IR, RÚ, VIES a další

» formuláře DPPO i DPFO

»  sofistikovaná Fakturace a Objednávky 

s vazbou na účetnictví

»  evidence Neúčetních plateb pro snadné 

sledování úhrad

»  Evidence pošty s exportem do 

elektronického podacího archu ČP

» Kniha jízd s vyúčtováním pracovní cesty

» Přiznání k dani silniční

» Převodní příkazy i elektronicky

Od přihlášení po bezpečné zálohování. Od živnostníka po akciovou společnost.

Od personalistiky, přípravy a zpracování 

mezd k ročnímu vyúčtování.

Od maloobchodu po velkoobchod, výrobu 

a další speciální operace.

Rozšiřující moduly pro SKLADY. Od drobného majetku po investiční celky.

Pro každého uživatele zdarma!
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Účetnictví každé čtvrté firmy v ČR je vedeno v programech
Ježek software.

Zjistěte proč…

ekonomický systém

www.jezeksw.cz
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