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S nástupem nových operačních systémů windows Vista a windows 7 

se množí dotazy uživatelů programu STEREO ohledně možnosti 

přechodu na program duEl. uvažujete-li podobně, navštivte 

nezávazně některý z pořádaných seminářů, rádi vám program 

duEl zdarma předvedeme. 

Termíny akcí v české lípě a Ostravě naleznete na našich 

internetových stránkách v sekci Školení pod označením Sd.  

O programu duEl se můžete dozvědět více i na www.jezeksw.cz/

duel/popis-programu/, kde jsme pro vás připravili jeho stručnou

charakteristiku. Mimoto mají všichni uživatelé programu STEREO 

zdarma k dispozici převodový můstek, který nově převádí i české 

znaky a personalistiku z modulu Mzdy. bližší informace vám rádi 

poskytneme na telefonním čísle 487 522 864. (JŠ)

krajský soud v Ústí nad labem – pobočka liberec, jemuž byla 

celá kauza vrácena Nejvyšším správním soudem, neměl jinou 

možnost než potvrdit stanovisko Nejvyššího správního soudu. 

Naše firma se však nevzdává a spor bude pokračovat u Ústavního 

soudu, k němuž podáváme ústavní stížnost.

Více podrobností včetně odkazů na televizní reportáže a chat 

pro iHned a idnes naleznete na našich internetových stránkách 

www.jezeksw.cz/kauza. (lk)

Export výkazŮ pro příSpěvkové  
a rozpočtové organizacE? ano!

kauza SOciálNí POJiŠTěNí POkRačuJE  

SicE jSME byli první, 
alE zatíM nEjSME vítězové

nEbojtE SE přEchoDU… na DUEl

Sice jsme byli první,  
ale zatím nejsme vítězové
kauza sociální pojištění pokračuje

Export výkazů pro příspěvkové  
a rozpočtové organizace? AnO!

nebojte se přechodu…  
na DUEL

Propojení programů 
STEREO a DUEL  
s datovými schránkami

mobilní DUEL 
čtečky čárových kódů

vzdálené připojování  
k programu STEREO

Horký tip  
Pohlednice, která má  
hodnotu několika tisíc!

Kurzy programu 
DUEL zdarma?
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v rámci našeho soudního sporu, který se týká 
sociálního pojištění za první pololetí roku 2007, 
došlo k dalšímu vývoji.

Pokud se o použití této funkce chcete dozvědět 
více, navštivte naše internetové stránky  
na adrese www.jezeksw.cz/stereo/doplnky. 

Pro příspěvkové a rozpočtové organizace a územní samosprávné 

celky jsou v programu STEREO 18.05 připraveny exporty výkazů 

(výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ve formátu XMl 

pro komunikaci s cSÚiS, a to včetně šifrování a elektronického 

podpisu. (lk)

KLáRA
SOfT DOPORUčUJE



Přílohou magazínu je pohlednice s motivem naší „superúčetní“ 

– podnikavé dívky kláry, která si ve volném čase přivydělává 

zprostředkovatelským prodejem našich účetních programů.

Nemusíte být superúčetní ani nemusíte své známé přesvědčovat  

o koupi, a stejně si můžete vydělat zajímavé peníze. 

» zamyslete se, zda máte ve svém okolí někoho, kdo není 

naším uživatelem a uvažuje o koupi ekonomického softwaru.

» doporučte mu STEREO nebo duEl. 

» Vyplňte údaje na obou stranách pohlednice a pošlete nám 

ji jako HORkÝ TiP.  

» Pokud si do tří měsíců koupí licenci na jakýkoli software od firmy

Ježek software, získáte provizi ve výši 10 % hodnoty licence.  

chcete nám zaslat více tipů nebo potřebujete další informace? 

kontaktujte naši infolinku, zašleme vám další nevyplněné pohlednice. 

cHySTaNé kuRzy PRO užiVaTElE PROGRaMu STEREO

POHlEdNicE, kTERá Má  
HOdNOTu NěkOlika TiSíc!

kUrzy prograMU DUEl zDarMa?

horký tip 
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Pro uživatele, kteří si uvědomují výhody přechodu 
z aplikací DOS (tj. programu STEREO) na aplikace 
windows (tzn. program DUEL), připravujeme kampaň 
„nebojte se účtování ve windows“. 

V rámci tohoto projektu chceme nabídnout všem pracovníkům 

využívajícím účetní a řídicí systémy (účetnictví, mzdy, sklady atd.) 

kurzy zaměřené právě na problematiku snadného přechodu  

z prostředí dOS na windows.

abychom umožnili absolvování kurzu co největšímu počtu 

zájemců, připravujeme pro roky 2010 až 2012 projekt, jehož 

cílem je seznámení s programem duEl a jeho snadné 

ovládnutí na přiměřené uživatelské úrovni.

Všem stávajícím uživatelům programu STEREO nabízíme 

v případě zakoupení ekonomického systému duEl úvodní 

zaškolení zdaRMa. Vývoj projektu a podrobnosti o něm lze 

sledovat na našich internetových stránkách 

www.jezeksw.cz/skoleni. (JS)

PŘíKLAD:

PRŮměRná cEnA JEDnÉ LicEncE JE 10 000 Kč. 
PROviZE PRO váS: 10 %
vAŠE ODměnA: 1 000 Kč!
1 000 Kč  za odeslání jedné pohlednice je jistě 
zajímavá odměna. 

AKcE PRO UživATELE PROgRAmŮ STEREO
 A DUEL



4    |   OSTNÁČ

Nová možnost práce s programem STEREO z jakéhokoliv místa. 

Nabízíme vám řešení, které umožňuje pracovat s programem 

STEREO odkudkoliv, kde je možné se připojit k internetu. 

Připojení téměř nezpomaluje práci v místě, kde je STEREO 

fyzicky nainstalováno, a ostatní uživatelé nemají v podstatě  

o vzdáleném připojení žádnou informaci.

Uvedeme několik příkladů, které již využívají naši stávající 

uživatelé programu STEREO.

» V případě několika oddělených prodejen lze z jedné 

centrální kanceláře provádět jejich správu na dálku. Můžete 

naskladňovat a přeceňovat zboží, kontrolovat stav zásob  

a udržovat si stálý přehled o prodejích a tržbách.

» Obchodník firmy se na cestách za nákupy potřebuje podívat 

na aktuální stav skladu anebo poslední nákupní cenu, aby 

zjistil, kolik zboží a za jakou cenu má objednat.

» Majitel firmy se může například i z domova ihned připojit 

k datům v kanceláři své firmy tak, jako by byl přímo ve firmě.

» Účetní může zpracovávat účetnictví firmy z domova na dálku, 

aniž by musela být přítomna v kanceláři firmy.

Výhodou také je, že vzdálené připojení neomezí ostatní uživatele 

v prodejnách, kanceláři firmy atd. v práci. Práce s programem 

STEREO je téměř stejně rychlá jako přímo ve firmě. 

Vaše žádosti budeme řešit jednotlivě dle konkrétních požadavků. 

Jsme ochotni vám nezávazně požadované možnosti i osobně 

předvést.

Pro další informace kontaktujte firmu KJ software z Kostelce 

na Hané telefonicky na čísle 582 373 013 nebo e-mailem na 

adrese obchod@kjsoft.cz. 

SPEciálNí Nabídka SPOluPRacuJící 
fiRMy kJ SOfTwaRE!

Mobilní DUEl – čtEčky čárových kÓDŮ 

vzDálEné 
připojování  
k prograMU StErEo

dne 14. 4. 2010 jsme s firmou diGNiTa, s. r. o., předním 

dodavatelem bezpečnostních řešení, uzavřeli dohodu o spolupráci, 

která by vám měla přinést minimálně dvě následující výhody:

do nových verzí obou našich programů bude 

zapracována funkce pro odesílání datových zpráv 

orgánům veřejné moci (OVM). Tiskovou sestavu, 

dokument Pdf nebo soubor XMl bude možné pohodlně 

odeslat do datové schránky přímo z programu bez nutnosti 

zdlouhavé obsluhy nedokonalého webového rozhraní.

Pro všechny uživatele obou našich programů jsme 

vyjednali akční cenu 750 Kč za Recomando Start 

 a 50% slevu na ostatní verze Sw Recomando. 

Hlavní výhody programu Recomando jsou nesporné: 

automatické bezpečné přihlašování do datové schránky,  

změna hesla, archivace všech zpráv, jednoduché přijímání  

a odesílání zpráv, kompletní zálohování, elektronický podpis 

a další. Seznamte se s tímto programem již nyní a vyzkoušejte  

jej zdarma na www.recomando.cz. 

Pro získání akční ceny a uplatnění slevy zadejte v objednávce 

na www.recomando.cz/objednat kód kuponu: JEZEK.

Datové schránky se staly běžně  
používaným komunikačním  
kanálem podnikatelského života, proto  
bychom vám chtěli práci s nimi usnadnit.

propojEní 
prograMŮ StErEo 
a DUEl S DatovýMi 
SchránkaMi

1.

2.

AKcE čASOvě OmEZEnA DO 25. 6. 2010

vedete skladové hospodářství a chcete  
zefektivnit svou práci? 

Nabízíme vám novinku v podobě doplňkové aplikace k programu 

duEl umožňující obousměrnou komunikaci s přenosnými 

paměťovými čtečkami čárových kódů. aplikace je přizpůsobitelná 

individuálním potřebám vaší firmy.

Snižte pomocí čteček chybovost při 
zadávání dat a zvyšte efektivitu své 
práce. Je to snadné.

Pokud máte zájem o více informací, 

navštivte naše internetové stránky  

www.jezeksw.cz/duel/doplnky. (JŠ)

duEl dO Skladu i Na cESTy…

recomando.cz


