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UPGRADE 2011

DUEL verze 7
NABÍDKA

10 důvodů pro 
upgrade 2011

1.	 Každý	rok	jsou	do	programu	přidávány	nové	
funkce,	které	vám	výrazně	usnadní	práci.	

	 Přehled	hlavních	letošních	novinek	je	uveden	
na	straně	2.

2.	 Nová	verze	vždy	přináší	vyšší	uživatelský	kom-
fort.	Jsou	do	ní	zapracovány	také	náměty	uživa-
telů	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	pří-
slušných	parametrů	aktuální	legislativě	odpovídat.

5.	 Upgrade	DUEL	verze	7	získáte	za	zlomek	ceny	
nového	programu.	

6.	 Se	zakoupením	upgrade	programu	zároveň	získá-
te	nárok	na	řadu	služeb	a	dalších	výhod	zdarma.

7.	 K	dispozici	máte	kvalitní	a	odborné	poradenství.	
Všichni	pracovníci	oddělení	péče	o	zákazníky	se	na	
vývoji	a	testování	nových	verzí	významně	podílejí.	

8.	 Technická	podpora	pro	starší	verze	může	být	
problematická	a	je	za	poplatek.	

	 Dnem	28.	2.	2011	končí	i	pro	uživatele	verze	
DUEL	6	telefonická	podpora	zdarma.

9.	 S	firmou	Ježek	software	máte	jistotu	dlouhodo-
bé	perspektivy	vývoje	a	podpory.	Důkazem	je	již	
devatenáctá	verze	STEREA	a	sedmá	generace	
DUELU,	kterou	vám	pro	rok	2011	nabízíme.

10.	 U	firmy	Ježek	software	máte	vždy	záruku	
nejvyšší	kvality.	Zkušený	a	kvalifikovaný	tým	
Ing.	Tomáše	Ježka	je	jejím	garantem.
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Obecné, ovládání & design
» Zásadní změnou v nové verzi bylo přepracování a sjednocení všech 

ovládacích prvků (menu, nástrojové lišty, navigační lišty a kon-
textového menu na pravém tlačítku myši) do jednoho, tzv. ribbon 
menu, které známe např. z balíku MS Office 2007 (nebo 2010). Tím 
došlo ke zjednodušení a zároveň větší intuitivnosti volání potřeb-
ných funkcí. Všechny stávající klávesové zkratky však zůstaly 
zachovány!

» Agenda "Průvodce" byla kromě grafické podoby upravena tak, že 
ji nyní nelze vypnout a zůstává stále zobrazena jako první záložka. 
Stala se tak nedílnou součástí pracovní plochy.

» Funkce hledání Ctrl+H byla zvýrazněna a přemístěna na základní 
obrazovku "Průvodce". V základním nastavení vyhledává pouze 
v seznamu agend, hledání v sestavách a operacích zůstalo zacho-
váno, lze ho zapnout v nastavení programu (Alt+Enter). 

» Vzhledem k zpracování nových ovládacích prvků v ribbon menu 
a vylepšení Ctrl+H je nyní ve výchozím stavu levý panel (strom 
složek) vypnutý. Pro pokročilejší uživatele a z důvodů zpětné kom-
patibility však zůstal zachován, aktivovat jej lze např. klávesovou 
zkratkou Ctrl+F8.

» V celém programu je v novém pravém panelu zobrazována rychlá 
nápověda, která nahradila stávající komponentu "Popis agendy" 
a rozšířila ji o další možnosti (např. pracovní postupy). Zároveň 
byla do této části pracovní plochy přesunuta složka "Agenda", 
která umožňuje rychlý přístup k definovaným filtrům, oblíbeným 
sestavám, značkám apod.

» Aparát hledání (F3) byl doplněn o postupné řetězení zadávaných 
podmínek. Tím je možné zužovat výběr postupným zpřesňováním 
kritérií (skládání  AND - "a zároveň") nebo výběr rozšiřovat o další 
varianty (skládání OR - "nebo").

» Všechny sestavy prošly revizí, řada jich byla pro lepší dohledatel-
nost a větší logiku ve správci sestav přeuspořádána. Některé byly 
přejmenovány tak, aby korespondovaly s názvy používanými v pro-
gramu Ježek software STEREO.

» Pokud nějaká agenda obsahuje kromě základního záznamu i další 
podrobnosti (např. položky fakturace nebo osoby u firmy), je nyní 
možné tyto položky snadno přidávat samostatným tlačítkem, 
které nejen založí příslušný řádek, ale automaticky i přepne na 
záložku příslušného seznamu.

» V souvislosti s novými funkcemi byly rozšířeny parametry účtova-
né firmy o obvyklé hodnoty upomínek a penalizací.

» Ve spolupráci s firmou Dignita byla připravena funkce, která 
umožní snadné odeslání sestav do datových schránek OVM.

» Registrace byla upravena tak, že umožní provoz programu ve 
speciálním režimu START verze. Zájemci tak budou moci DUEL 
zdarma používat s mnohem volnějšími podmínkami než v případě 
DEMO verze.

» Byla kompletně přepracována nápověda F1, byl použitý nový de-
sign a zrevidovány byly i všechny texty.

» Prakticky pro každou agendu byly připraveny "Pracovní postupy", 
vzorové odpovědi na nejčastější otázky nebo problémy.

» Revizí prošly také všechny popisy údajů v jednořádkové nápovědě, 
tabulkách a editorech filtrů.

Účetnictví
» Do programu DUEL verze 7 byla zapracována nová agenda "Upo-

mínky" sloužící pro snadnou správu pohledávek v prodlení s mož-
ným upomínáním dlužníka. Upomínky je možné generovat auto-
maticky s celou řadou parametrů - obvyklými nebo individuálními 
pro každou firmu. Připravené sestavy umožňují tisk jednotlivých 
upomínek nebo kumulovaných seznamů po jednotlivých firmách.

» Pro penalizování pozdních úhrad byla připravena nová agenda 
"Penalizace". Vyčíslení penále pracuje (podobně jako Upomínky) 
s obvyklými nebo individuálními parametry, umí zohlednit i po-
stupné splácení původní pohledávky. Vystavené penalizační faktu-
ry je možné nejenom snadno tisknout, ale také pomocí připravené 
operace přenášet do evidence ZaP.

» Byla přepracována nebo doplněna celá řada sestav (výsledovky, 
rozvahy, hlavní knihy) tak, že nyní je umožněno zpracování bez 
ohledu na zadané období bez nutnosti vracení účetních závěrek. 
Pokud sestavy pracují s rozpočtem, jsou hodnoty z více let kumu-
lovány.

Sklady
» Pro potřeby sledování a vykazování intrakomunitárních plnění 

vznikl aparát "Intrastat". Do programu byly zapracovány potřebné 
číselníky, byly upraveny agendy "Příjemky", "Fakturace" a "Skla-
dové pohyby" a připraveny odpovídající výstupy.

» Přímo ve fakturaci bylo umožněno uživatelsky nastavit, jakým 
způsobem má být zaokrouhlena výsledná částka. Toto nastavení 
doplňuje stávající možnost, kdy zaokrouhlení řeší tisková sestava 
(platba v hotovosti nebo bankovním převodem).

» V položkách faktur je na pozadí ukládána základní prodejní cena 
platná v okamžiku vystavení dokladu, čímž je možné i zpětně 
vyčíslit výši poskytnuté slevy.

» Fakturace byla doplněna o operaci umožňující snadno zpracová-
vat storno dokladu automaticky vystaveným dobropisem. 

Maloobchodní pokladna
» Uživatelské rozhraní maloobchodního prodeje (agenda "Kasa") 

bylo přepracováno tak, aby v maximální možné míře umožňovalo 
ovládání bez klávesnice a to i na dotykových displejích. 

» Podobě jako ve fakturaci, i v položkách účtenek je při pořízení na 
pozadí ukládána aktuální základní prodejní cena umožňující zpět-
né vyčíslení poskytnuté slevy.

» V agendě "Účtenky" byla doplněna operace umožňující snadné 
storno kompletního již uzavřeného dokladu.

Mzdy
» Samozřejmostí je kompletní aktualizace tohoto modulu podle 

nové legislativy, např. volitelná výše sazby sociálního pojištění 
zaměstnavatele podle toho, zda bude využívat odečtu 1/2 náhrad 
pouze za osoby ZTP nebo za všechny zaměstnance.

» Při práci se záznamy ve mzdových agendách byly zapracovány 
kontroly na logické pořadí pořizovaných dat. Uživatelé tak budou 
upozorněni na chybu, pokud např. nejprve zpracují měsíční mzdy 
a až poté nepřítomnosti.

» V nové verzi programu byla více automatizována práce s nárokem 
na dovolenou, počítá např. s korekcemi při nástupu nebo při ukon-
čení pracovního poměru.

» Program DUEL verze 7 samozřejmě obsahuje úpravy, které 
umožní roční vyúčtování daně pro rok 2010. 

Majetek
» Pro lepší přehlednost a snadnější dostupnost podrobnějších in-

formací byly do formuláře dlouhodobého majetku zapracovány 
některé údaje, které byly dosud dostupné pouze na záložce "Pře-
hledy".

» Pro snadnější plnění povinnosti krácení daňových odpisů při 
používání dlouhodobého majetku i pro soukromé účely (vozidla 
s mimořádnými odpisy, ale i jiné) byla zapracována možnost pro-
centuální korekce částek, které budou skutečně uplatňovány.

Kancelář
» Stejně jako v modulu Sklad, i v agendě "Fakturace - Kancelář" 

bylo podpořeno přímé zadávání zaokrouhlení.
» Do operace plnící převodní příkaz byla zapracována podpora filtrů, 

které umožňují zobrazit pouze omezený pohled na agendu závaz-
ků a pohledávek.

Vybrané novinky v programu DUEL verze 7
Rádi bychom vám ve zkratce přiblížili vybrané změny, které 
jsou v novém programu DUEL verze 7 připraveny. 
Tento seznam není samozřejmě kompletní, neboť do upgra-
de se promítají také legislativní změny a další úpravy, které 
zlepšují komfort ovládání programu DUEL a práce s ním.
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Všechny ceny jsou bez	 DPH. K ceně upgrade budou připočteny 
distribuční náklady ve výši 200,- Kč, které zahrnují průvodní ma-
teriály, instalační CD a dopravné a balné. Na objednávce je pro lepší 
orientaci rovněž uvedena celková cena včetně DPH. 

Souhlasíte-li	 s	 navrženou	 a	 předtištěnou	
konfigurací	 programu,	 stačí	 pouze	 potvrdit	
objednávku	a	odeslat	ji	na	naši	adresu.	

1.

2.

3.

4.

Není potřeba vyplňovat žádné další údaje v ostatních sloupcích 
a kolonkách. O všechno se automaticky postaráme.

Chcete-li	doobjednat	modul,	který	jste	dosud	
nepoužívali,	uveďte	ho	do	sloupce	Požadovaná	
licence.	

Při fakturaci připočteme k ceně uvedené na objednávce ještě cenu 
doobjednávaného modulu. 

Pokud	chcete	rozšířit	typ	licence	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	chce-
te-li	nižší	typ	licence,	je	třeba	tyto	informace	
uvést	do	sloupce	Požadovaná	licence.	

Fakturovat budeme samozřejmě pouze cenu za upgrade skutečně 
objednaných modulů a licencí.

Nikdy nezasílejte platby předem, bez námi vystaveného řádného 
dokladu s variabilním symbolem. Objednávka takovým dokladem 
není!

Modul	programu	DUEL DUEL	4 DUEL	5 DUEL	6 Doobjednávaný	modul	nebo	PC

1.	PC 2.	a	další	PC
Systémové jádro 1.800 Kč 1.200 Kč 600 Kč 3.000 Kč 1.500 Kč

Účetnictví 3.600 Kč 2.400 Kč 1.200 Kč 6.000 Kč 3.000 Kč

Majetek 900 Kč 600 Kč 300 Kč 1.500 Kč 750 Kč

Mzdy 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 900 Kč 600 Kč 300 Kč 1.500 Kč 750 Kč

Kancelář zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

Databanka českých firem zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma

RSS kanály 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 na více PC (v síti) Základní cena + 50 % za druhý a každý další počítač

Ceník upgrade DUEL 7 (při zachování typu licence)

Další informace

Objednávka a ceník upgrade DUEL verze 7
Vše potřebné jsme pro vás připravili, stačí jen potvrdit a odeslat nám zpět...
V příloze jste obdrželi objednávku upgrade DUEL 7. Věnujte prosím zvýšenou pozornost jejímu vyplnění. 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. Případné změny doplňte do pravé části formuláře objednávky, do sloupce Aktualizované údaje / Požadovaná 
licence. 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. 
Budete-li potřebovat při vyplňování objednávky konzultaci, kontaktujte nás na 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.

Situace, které mohou při vyplňování objednávky nastat:



Možnosti distribuce upgrade DUEL 7
»	 Dobírkou – standardní a organizačně nejrychlejší způsob. Dobírku zvolte v případě, kdy budete požadovat zaslání programu na CD. 

Upgrade 2011 vám příjde poštou a zaplatíte ho doručiteli.

»	 Zálohovou fakturou – v tomto případě bude veškerá komu-
nikace probíhat elektronicky. Začátkem ledna 2011 vám e-
mailem zašleme zálohovou fakturu s údaji pro platbu. Po její 
úhradě a po uvolnění verze DUEL 7 do distribuce obdržíte opět 
e-mailem daňový doklad, verifikační kódy, odkaz a návod na 
stažení upgrade z internetu. 

Platbu	 zálohovou	 fakturou	 lze	 využít	 pouze	 pokud	
nebudete	požadovat	zaslání	CD	ani	dalších	materiálů	
a	program	si	stáhnete	z	našich	webových	stránek.

Nezasílejte	žádné	platby	předem	bez	námi	vystaveného	řádného	dokladu	s	variabilním	symbolem.	Objednávka	takovým	dokladem	není!
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Vy upgrade včas objednejte – my vám ho včas 
doručíme!
Všechny objednávky, které obdržíme do 31.12.2010, budou vyříze-
ny v první vlně najednou. Nemělo by tedy dojít k žádným kompli-
kacím ani pro uživatele zpracovávající mzdy za leden 2011. 
Nežádejte prosím individuální vyřizování upgrade. Vzhledem ke 
strojovému zpracování objednávek to není možné.

Protože	 celý	 proces	 expedice	 je	 automatizovaný,	
dokážeme	předat	všechny	dobírkové	zásilky	první	vlny	
České	poště	během	jediného	dne.	

 
Těmto uživatelům přijde objednávka s vyznačenou nulovou	cenou 
pouze pro kontrolu evidovaných údajů. V případě, že ke změnám 
došlo, uveďte je do pravého sloupce a zašlete nám ji zpět. 
Jestliže ke změně údajů od zakoupení programu nedošlo, objed-
návku nám nezasílejte, program vám přijde automaticky.

Ochranné období – kdo má upgrade zdarma?
Uživatelé,	 kteří	 zakoupili	 program	 od	 1.	 září	 2010,	
obdrží	upgrade	na	verzi	DUEL	7	automaticky	ZDARMA	
v	první	vlně.

Chcete převod licence na jiný subjekt?
Sloupec	Aktualizované	údaje	nelze	využít	pro	převod	
licence	na	jinou	firmu!	

Převod licence je nestandardní záležitostí a je potřeba jej řešit 
individuálně. 
Bližší informace vám poskytne obchodní oddělení společnosti 
Ježek software na telefonním čísle 487 522 449.

Instalace upgrade 2011 VZDÁLENOU SPRÁVOU
Všechny operace provedou naši technici...
...vy budete jen sedět u svého počítače a dohlížet na postup up-
grade a převodu dat. Základní cena vzdálené správy je 900 Kč za 
hodinu (bez DPH). Ušetříte však mnohonásobně více za návštěvu 
svého IT specialisty nebo za výjezd konzultantů.

Zaškrtněte	na	objednávce	zájem	o	upgrade	vzdálenou	
správou	–	spojíme	se	s	vámi	a	domluvíme	podrobnosti!

Více informací získáte na hotline na čísle 487 832 855 nebo na 
adrese www.jezeksw.cz/podpora/vzdalena-sprava.
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