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Proč objednat upgrade
 1. Každý rok jsou do programu 

přidávány nové funkce, které vám 
výrazně usnadní práci. Přehled vy-
braných novinek je v samostatném 
článku.

 2. Nová verze vždy přináší vyšší 
uživatelský komfort. Jsou do ní 
zapracovány náměty uživatelů 
vycházející z praxe.

 3. Aktuální verze je vždy upravena 
a nastavena v souladu s nově 
platnou legislativou.

 4. Starší verze programu nemusí ani 
po nastavení příslušných parame-
trů aktuální legislativě odpovídat.

 5. Upgrade DUEL verze 6 získáte za 
zlomek ceny nového programu. 

 6. Se zakoupením upgrade progra-
mu zároveň získáte nárok na řadu 
služeb a dalších výhod zdarma.

 7. K dispozici máte kvalitní a odbor-
né poradenství. Všichni pracovní-
ci oddělení péče o zákazníky se 
na vývoji a testování nových verzí 
významně podílejí. 

 8. Poskytování technické podpory 
pro starší verze může být z nejrůz-
nějších důvodů problematické a je 
za poplatek.

 9. S firmou Ježek software máte 
jistotu dlouhodobé perspektivy 
vývoje a podpory. Důkazem je již 
osmnáctá verze STEREA a ŠESTÁ 
řada DUELu, který vám nyní 
nabízíme.

 10. U firmy Ježek software máte vždy 
záruku nejvyšší kvality. Zkušený 
a kvalifikovaný tým Ing. Tomáše 
Ježka je garantem kvality.

Pokyny 
k vyplnění 
a odeslání 

objednávky 
naleznete 

na straně 2

Společné
• Pro MSSQL 2005 a 2008 

přidána údržba indexů.
• Podpora pro formát elek-

tronické faktury ISDOC.
• Poznámka, Text nad, Text 

pod atd. umí převzít vzory 
z číselníku Volné texty.

• Podpora vícestupňového 
filtrování.

• Rozšířeny možnosti editorů 
(snazší zadávání, grafické 
zvýrazňování frází apod.).

Účetnictví
• Úprava parametrů DPH 

podle nové legislativy.
• Kumulace účtování pro 

souhrnné pokladní doklady.
• V ZaP doplněna vazba do 

Převodních příkazů.
• Vylepšena inteligence pro 

operace Storno a Dobropis 
(není-li nastavena, použije 
se řada z dokladu, na kte-
rém operaci voláme).

• Nové typy účtů a sestavy 
podrozvahového účtování.

• Výkazy doplněny o další 
výstupy (solventnost, likvi-
dita, zadluženost, ...).

• Podpora speciálních výstu-
pů do Excelu s následnou 
možností analýz a grafů.

DUEL 6.0 - vybrané změny a novinky pro rok 2010
Mzdy
• Úprava parametrů sociál-

ního pojištění podle nové 
legislativy.

• Aktualizace parametrů pro 
náhrady za DPN.

• V přípravě mezd byla 
rozšířena možnost zadat 
hodiny k příplatkům.

• Měsíční mzdy doplněny 
o denní srážky.

• Zapracováno Roční vyúč-
tování daně za 2009.

• Nové PDF formuláře vyúč-
tování zálohové a srážkové 
daně.

• V agendách mezd byly 
doplněny nové filtry.

Sklady
• Agenda Položky byla pře-

jmenovaná na Katalog.
• Možnost fakturace se saz-

bami DPH dle jiného data.
• Název v položkách dokladů  

podpořen číselníkem textů.
• Možnost volby odskoku 

z řádků dokladů do Kata-
logu nebo do Položek na 
skladě.

• Přenos příjemky do faktury.
• Ve Fakturaci opraven roz-

počet tabulky DPH pro 
zálohy.

• Do tisku neuzavřených 
dokladů vložen speciální 
vodoznak.

Kasa
• Bylo vylepšeno přiřazování 

konkrétního evidovaného 
hardware na kasu.

Majetek
• Byly připraveny algoritmy 

mimořádných odpisů pro 
odpisové skupiny 1 a 2.

• Automatické vyloučení 
pozemků z odepisování.

• Zapracovány odpisy ne-
hmotného majetku.

Kancelář
• Generování účtu IBAN 

zohledňuje nastavený stát.
• Do exportu PP přidáno 

textové AV pole pro popis.
• Byl opraven rozpočet ta-

bulky DPH pro zálohy.
• Možnost fakturace se saz-

bami DPH dle jiného data.
• Byly přidány podklady pro 

paušální náklady aut.
• Byl doplněn PDF formulář 

pro silniční daň.

Kromě výše uvedených změn 
byly do programu zapracová-
ny, další stovky námětů, úprav 
a doplňků.

  Vážení přátelé,
 dovolte nám poděkovat za přízeň, kterou jste projevili používáním programu DUEL. Abyste měli i pro příští rok zajištěnu aktuální 
verzi a také plný nárok na naše služby, dovolujeme si Vám nabídnout upgrade pro rok 2010.
 V tomto speciálním čísle zpravodaje vám přinášíme seznam nejdůležitějších informací týkajících se nové verze programu, která 
ponese označení DUEL 6.0. Na následujících řádcích naleznete soupis vybraných novinek a také informace důležité pro správné 
vyplnění přiložené objednávky. V případě jakýchkoli dotazů se na nás samozřejmě můžete obrátit, rádi Vám pomůžeme. 
 Ještě jednou děkujeme za spolupráci, těšíme se na další a přejeme mnoho úspěchů s naším programem.

NOVINKA – instalace UPGRADE 2010 vzdálenou správou
Nově vám nabízíme možnost, aby vše potřebné provedli naši technici. Vy budete jen sedět u svého počítače 
a dohlížet na postup upgrade a převodu dat. Základní cena je 900 Kč za hodinu, ušetříte však mnohonásobně 
více za návštěvu IT specialisty či za výjezd konzultantů.
Zaškrtnete-li na objednávce zájem o vzdálenou správu, spojíme se s vámi a domluvíme podrobnosti.
Více informací získáte na www.jezeksw.cz/podpora v sekci Vzdálená správa nebo na čísle 487 522 864.



Ochranné období a upgrade zdarmaUživatelé, kteří zakoupili program od 1. září 2009 
obdrží upgrade na verzi DUEL 6.0 automaticky 
ZDARMA v první vlně.Těmto uživatelům přijde objednávka s vyzna-

čenou nulovou cenou pouze pro kontrolu evi-
dovaných údajů. Jestliže ke změně údajů od za-
koupení programu nedošlo, objednávku nezasílejte 
zpět, program vám přijde automaticky. V případě, 
že ke změnám došlo, uveďte je do pravého sloupce 
a zašlete nám je zpět.

Ceník upgrade DUEL 6.0 (při zachování stávajícího typu licence)
Modul programu DUEL DUEL 1–3.7 DUEL 3.8 DUEL 3.9 DUEL 4.x DUEL 5.x Doobjednávaný modul / PC

1. PC 2. a další PC
Systémové jádro 2.400 Kč 1.800 Kč 1.800 Kč 1.200 Kč 600 Kč 3.000 Kč 1.500 Kč
Účetnictví 4.800 Kč 3.600 Kč 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 6.000 Kč 3.000 Kč
Majetek 1.200 Kč 900 Kč 900 Kč 600 Kč 300 Kč 1.500 Kč 750 Kč
Mzdy 4.500 Kč 3.600 Kč 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 4.500 Kč 2.250 Kč
Sklady --- --- 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč  4.500 Kč 2.250 Kč
Maloobchodní pokladna --- --- --- 600 Kč 300 Kč 1.500 Kč 750 Kč
Kancelář zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
Databanka českých firem zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
RSS kanály zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Ceny jsou platné pro licenci B, výsledná cena bude ovlivněna typem licence a počtem počítačů, na kterých budete DUEL provozovat.

Typ licence Popis licence Cena pro upgrade
A – light verze Zpracování jedné firmy na jednom PC Základní cena – 20%
B – základní cena Zpracování neomezeného počtu firem na jednom PC Základní cena
D – síťová verze Zpracování neomezeného počtu firem v síti LAN Základní cena + 50 % za druhý a každý další počítač
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Objednávka a ceník upgrade DUEL 6.0 pro rok 2010

Souhlasíte-li s navrženou 
a předtištěnou konfigurací 
programu, stačí pouze potvrdit 
objednávku a odeslat ji na naši 
adresu. 
Není třeba vyplňovat žádné 
další údaje v ostatních sloupcích 
a kolonkách. O všechno se auto-
maticky postaráme.

V příloze jste obdrželi objednávku upgrade DUEL 6.0. Vyplňování objednávky prosím 
věnujte zvýšenou pozornost. Vyznačte zejména případné změny –  název, doručovací 
nebo fakturační adresu, e-mail, telefonické kontakty, typ požadované licence a počet 
počítačů, na nichž budou moduly programu DUEL provozovány. Změny doplňte 
do pravé části objednávky do sloupce Aktualizované údaje / Požadovaná licence.

Vyplnění objednávky – situace, které mohou nastat
Přímo na objednávce je předtištěna cena odpovídající vaší konkrétní konfiguraci, kterou evidujeme. 
Objednávku prosím pozorně prostudujte a ověřte, zda námi navržená konfigurace odpovídá skutečnosti. V opačném případě 
doplňte správné informace do sloupce Aktuální licence – Skutečnost. Budete-li potřebovat při vyplňování objednávky konzultaci, kontaktujte nás na 
telefonním čísle 487 522 449, pošlete fax na číslo 487 524 910 nebo napište e-mail na adresu obchod@jezeksw.cz. Naši pracovníci jsou připraveni 
vám pomoci. Následuje popis případù, které mohou při objednání upgrade v praxi nastat:

Chcete-li doobjednat modul, 
který jste dosud nepoužívali, 
uveďte všechny požadované 
moduly do sloupce Požadovaná 
licence. 
Při fakturaci připočteme k ceně 
uvedené na objednávce ještě 
cenu doobjednávaného modulu.

Pokud chcete rozšířit typ li-
cence programu, uveďte ji do 
sloupce Požadovaná licence. 
Při fakturaci připočteme k ceně 
uvedené na objednávce ještě 
cenu za rozšíření (a to pouze 
ve výši rozdílu mezi cenami 
požadované a původní licence).

V případě, že se rozhodnete 
některý z dosud používaných 
modulů neobjednat nebo chcete-
li nižší typ licence, je třeba tyto 
informace uvést do sloupce 
Požadovaná licence. Fakturovat 
budeme pouze cenu za upgrade 
skutečně objednaných modulů 
a licencí.

Všechny ceny jsou bez DPH. K ceně upgrade budou připočteny distribuční 
náklady ve výši 200,- Kč, které zahrnují informační materiály, návod na in-
stalaci, CD a dopravné a balné.Na objednávce je pro lepší orientaci rovněž 
uvedena celková cena včetně DPH. 
Nikdy nezasílejte platby předem bez námi vystaveného řádného dokladu 
s variabilním symbolem. Objednávka takovým dokladem není!

Možnosti distribuce upgrade
Dobírkou – standardní a organizačně nejrychlejší způsob. Dobírku zvolte v případě, kdy 
požadujete zaslání programu na CD. Upgrade 2010 vám příjde poštou a zaplatíte ho doručiteli.
Zálohovou fakturou – tuto možnost lze využít pouze pokud nebudete požadovat zaslání 
nosiče ani další dokumenty a program si stáhnete z našich webových stránek. V tomto 
případě bude veškerá komunikace probíhat elektronicky. Začátkem ledna 2010 vám e-mailem 
zašleme zálohovou fakturu s údaji pro platbu. Po její úhradě a po uvolnění verze DUEL 6.0 
do distribuce obdržíte opět e-mailem daňový doklad, verifikační kódy, odkaz a návod na 
stažení upgrade z internetu. 
Nezasílejte žádné platby předem bez námi vystaveného řádného dokladu s variabilním 
symbolem. Objednávka takovým dokladem není!

Převod licence na jiný subjektSloupec Aktualizované údaje nelze využít pro převod 
licence na jiný subjekt. Převod licence je nestan-
dardní záležitostí a je potřeba jej řešit individuálně. 
Informace vám poskytne obchodní oddělení společ-
nosti Ježek software na telefonním čísle 487 522 449.

Došlé objednávky a odeslání zásilek s programem
Objednávky, které obdržíme do 31.12.2009, budou odeslány v první 
vlně najednou. Expedice je automatizovaná a všechny zásilky předá-
me České poště během jednho dne. Chcete-li mít jistotu včasného 
obdržení programu pro rok 2010, nenechávejte odeslání objednávky na 
poslední chvíli. Zvlášť uživatelé modulu Mzdy si včasným objednáním 
zajistí bezproblémové zpracování mezd za leden 2010. 


