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nOvInKA PRO dUEL 8

ŠKOLEní A vZdĚLávání

Školení s wellness
třídenní kurz s ing. Ivanou pilařovou 
v hotelu Horizont v peci pod sněžkou 
za super cenu 4.100 kč (bez DpH) 
s relaxačním programem zDarma. 

Semináře dUEL
kdy přejít na DUel? návody, rady, 
postupy a zkušenosti. převeďte si svá 
data a usnadněte seznámení.

First minute sleva
objednejte včas a ušetříte 20 %.

dAŇOvá EvIdEnCE
od roku 2012 nabídneme nový modul pro DUel

OddĚLEní PÉČE O ZáKAZníKy

Rozšíření Hotline od října 2011
pro každého uživatele budou k dispozici tři telefonní 
čísla.
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Umí DUel to, co stereo?
stejně jako program stereo je i program DUel 
tzv. modulární systém složený z Účetnictví, skladů, 
maloobchodní kasy, mezd, majetku, kanceláře a od 
roku 2012 nově i Daňová evidence.  nabídka funkcí 
v jednotlivých agendách je velice podobná, v mnoha 
případech shodná s programem stereo. program 
DUel navíc díky Windows prostředí přináší i zcela 
nové operace a funkce, které v programu stereo 
z důvodu ms-Dos prostředí nelze použít. 

Budu s DUelem umět pracovat?
Již při prvním pohledu na agendy programu DUel 
je zřejmé, že vycházejí z logiky a principů, které 
znáte z programu stereo. Je jen málo míst, 
kde práce se systémem není podobná. Je však 
důležité si uvědomit, že DUel je Windows aplikace 
a její ovládání je rozdílné od ms-Dos programu. 
tento rozdíl sice vyvažuje možnost nastavení 
individuálních klávesových zkratek a možnost 
ovládat program takřka celý z klávesnice bez 
použití myši, jako ve stereU, nicméně pro ty, 
kteří se v prostředí systému Windows rutinně 
nepohybují, doporučujeme absolvovat školení D – 
ovládání programu DUel. 

Co s daty ze sterea – převedou se?
ano, každý uživatel programu stereo má nárok 
na převodový můstek zdarma. ten se postará 
o převzetí dat ze všech modulů a ušetří vám hodiny 
rutinní práce. po přenesení se data zkontrolují 
a nastaví se potřebné parametry. kdo si „netroufne“ 
na převod dat vlastními silami, může využít služeb 
Ježek software. naši technici jsou schopni vaše 
data obratem převést. 

kdy je nejvhodnější přejít?
Díky převodovému můstku, který převádí kompletní 
účetní databázi, archiv mezd, agendy majetku, 
počáteční stavy atd. je možné přejít kdykoli a není 
tedy nutné s přechodem čekat až na přelom 
roku. Uživatel, který svá data převede z programu 
stereo do programu DUel, může bez přerušení 
pokračovat v práci.

kolik nás to bude stát?
licence programu DUel je tvořena z vybraných 
modulů, počtu pracovních stanic a počtu zpraco-
vávaných firem (jedna nebo neomezeně). na rozdíl 
od programu stereo je možné jednotlivé moduly 
vybírat individuálně pro každou pracovní stanici v síti 
a tím výrazně snížit nejen cenu licence, ale i cenu 
následných upgradů. Jako uživatelé programu 
stereo máte nárok na cenové zvýhodnění 
odrážející délku spolupráce s Ježek software. 

Máte-li zájem, vytvoříme vám individuální 
cenovou nabídku. kontaktujte nás na 
číslech 487 522 449 nebo 487 522 864.

PŘECHOD NA DUEL
připomínáme termíny bezplatných prezentací programu DUel 7G, na kterých se s nástupcem programu stereo 
můžete blíže seznámit. s přechodem na nový ekonomický systém DUel jsou spojeny opakující se dotazy ze 
strany našich uživatelů a mnohdy i zbytečné obavy. proto vám přinášíme odpovědi na ty nejčastější z nich.

RYCHLÉ
ZPRÁVY

Upgrade 
2012 
ZdARMA 
objednáte-li od 1. září 
2011 nový program 
nebo rozšíříte-li svou 
stávající licenci o nový 
nebo další modul, 
získáte na tyto nákupy 
upgrade pro rok 2012 
ZdarMa. 

Upgrade 2012 zdarma 
se samozřejmě týká 
i zakoupení programu 
dUeL při přechodu ze 
sterea.

Poznejte 
dUEL blíže
termíny bezplatných 
představení programu 
DUel jsou:

16.9. (pá) Ostrava
19.9. (po) Č.Lípa
18.10. (út) Č.Lípa
11.11. (pá) Ostrava
14.11. (po) Č.Lípa
5.12. (po) Č.Lípa
přihlašte se na 
www.jezeksw.cz.

First minute 
sleva 
na začátku nové školicí 
sezóny připomínáme, 
že při včasném 
objednání máte nárok 
na first minute slevu 
ve výši 20 % z ceny 
kurzu. podmínkou je 
zaplacení zálohové 
faktury alespoň jeden 
měsíc před konáním 
kurzu a to do data 
splatnosti.

Jan Šulc, 
vedoucí 

obchodního 
oddělení, 

 garant 
prezentací 

přechodu mezi 
programy 

stereo 
a DUel.
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pro rok 2012 jsme se rozhodli modul 
daňová evidence pro dUeL distribuovat 
ZdarMa. 

technická podpora pro všechny uživatele

487 832 855 • 487 525 743 • 487 525 043

Daňová evidence v programu DUEL

DostUpnĚJŠí poDpora pro vŠeCHny
neustálá snaha o zkvalitňování našich služeb nás dovedla 
k úvahám, jak ještě více zlepšit dostupnost telefonické podpory 
pro naše registrované uživatele. motivem byla mimo jiné i snaha 
poskytnout dostupnou telefonickou podporu také budoucím 
uživatelům nově vznikajícího modulu Daňová evidence pro DUel.

Dosud byly k dispozici následující spojení – pro hotline programu 
stereo čísla 487 525 043 a 487 525 743 (zdvojené linky rozšiřo-
vané vždy v exponovaném období) a pro hotline programu DUel 
číslo 487 832 855 (také zdvojená linka).

v důsledku této změny budou mít uživatelé všech našich 
programů k dispozici vyšší počet linek. na naší straně pak 
předpokládáme větší vyrovnanost zátěže na zmíněných linkách.

pro uživatele neaktuálních verzí a start verze programu DUel 
je k dispozici placená linka na čísle 900 30 4321 (cena volání je 
30 kč včetně DpH za minutu. linku provozuje společnost Ježek 
software s.r.o., mariánská 3233, česká lípa.) .

aktuální provozní dobu najdete na našich www stránkách, protože 
se v průběhu roku mění podle požadavků a potřeb volajících.

Rozšíření počtu telefonních linek Hotline

v průběhu prázdnin jsme přistoupili k reorganizaci stávajících 
linek oddělení technické podpory a výsledkem je následující 
rozhodnutí:  od října 2011 budou všechny uvedené kontakty 
k dispozici všem registrovaným uživatelům aktuálních verzí 
programu stereo i dUeL. 

Novinka dUeL 8 pro rok 2012 – daňová 
evidence jako nový modul.

novÝ moDUl pro rok 2012
společně se zvyšujícím se počtem uživatelů, kteří přecházejí 
z programu stereo na DUel, se stále častěji setkáváme 
s dotazem, zda plánujeme doplnit program DUel také o daňovou 
evidenci. považujeme to za logické, neboť mnoho uživatelů 
programu stereo, zejména účetních kanceláří, současně 
používá daňovou evidenci Účto od firmy tichý & spol. (vzhledem 
ke společným kořenům a použité platformě pC fand jsou si naše 

programy podobou i ovládáním blízké) a očekávají, že v případě 
přechodu na účetní program DUel budou mít k dispozici také 
alternativu pro vedení daňové evidence pod Windows. 

nyní, kdy situace s operačním systémem Windows pokročila 
natolik, že mnoho uživatelů přechází na DUel, je otázka daňové 
evidence pro Windows platformu stále aktuálnější 

po pečlivém uvážení jsme se rozhodli vyjít požadavkům zájemců 
vstříc. v současné době proto již probíhají vývojové práce na 
modulu daňová evidence pro dUeL. tento modul je samozřejmě 
navržen tak, aby spolupracoval s ostatními částmi programu 
(mzdy, sklady, evidence majetku, kancelář atd.). 

Uvedení daňové evidence na trh je stanoveno na počátek roku 
2012, společně s novými verzemi programů DUel a stereo. 
v nabídce nové verze programu DUel, kterou standardně 
rozesíláme v průběhu října, již bude Daňová evidence uvedena 
a zájemci si ji tak budou moci objednat. 

podrobnější informace získáte na webových stránkách firmy Ježek 
software na adrese www.jezeksw.cz.
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• terMíN 6. - 8. říJNa 2011 
• v HoteLU HoriZoNt v peCi pod sNĚžkoU 
• Lektor iNg. ivaNa piLařová
• CeNa 4.100 kč (beZ dpH)
foto: www.hotelhorizont.cz (reGata čeCHy a.s.) a www.ucetnikavarna.cz (Wolters kluwer čr, a.s.)

ksH-data s.r.o.  doprava 2000  +  doprava 3k  –  branžové řešení v oboru autodopravy
Jste autodopravce, spediční či zasilatelská společnost, autoservis nebo poskytujete skladovací služby a používáte účetní systém stereo nebo DUel? 

společnost ksH-Data s.r.o. patří od roku 1994 mezi přední tvůrce informačních systémů, které pokrývají zmiňované oblasti od malých a středních firem, až 

po   velké společnosti s vysokými nároky na funkcionalitu a stabilitu systému. aplikace doprava 2000 nebo doprava 3k je vhodnou volbou v provozech, 

kde se již nyní používá účetní systém od Ježek software.

doprava 2000 je modulárním systém, který komplexně řeší širokou problematiku autodopravy, spediční a zasilatelské činnosti, skladového hospodářství 

a opravárenství cizích i vlastních vozidel a to jak v licenci pro jeden pC tak i v síťovém režimu více stanic. 

moderní sofistikovaný informační systém doprava 3k je určen pro střední a velké společnosti. Díky použité technologii nabízí moderní prostředí - vysoký 

uživatelský komfort a zároveň maximální funkčnost a stabilitu v režimu Client/server. zjednodušuje řadu nutných administrativních úkonů při vystavování 

a zpracování dokladů, poskytuje podklady pro operativní řízení, 

tj. sledování a řízení zakázek, sledování a řízení vozového 

parku, skladových zásob, poskytuje podklady pro ekonomické 

rozhodování, minimalizuje náklady a maximalizuje zisk při 

dodržování platné legislativy a mnoho dalšího. oproti jiným 

systémům Doprava 3k obsahuje široké spektrum vazeb na 

okolní systémy např. účetní programy, systémy sledování 

vozidel a podobně. 

doprava 2000 i doprava 3k jsou připraveny spolupracovat 

s programy stereo i dUeL. systém off-line respektive on-line 

komunikace zcela odbourá rutinní práci s ručním přepisováním 

dokladů z jednoho systému do druhého. Jako příklad lze 

uvést export vystavených faktur z aplikace Doprava do agendy závazky 

a pohledávky programů stereo či DUel.

pro více informací o možnostech programů doprava 2000 a doprava 3k 

navštivte www.ksh-data.cz

příznivé ohlasy na dvě legislativní školení k novelám DpH, která 
lektorovali Ing. m. tomíček a Ing. v. Benda, nás motivovaly 
k přípravě dalšího specializovaného semináře - tentokrát na téma 
daně z příjmů s vazbou na účetnictví a na zákon o dpH s jednou 
z největších odbornic na tuto problematiku v naší republice 
Ing. Ivanou pilařovou.

Jedná se o třídenní kurz, kde nabízíme nejenom odborný výklad 
s mnoha cennými informacemi a možností řešení vlastních 
dotazů, ale i kompletní servis po celou dobu trvání.

za cenu 4.100 kč (bez DpH), která jinde obsahuje pouze samotné 
školení, nabízíme i ubytování s plnou penzí ve 4* hotelu Horizont 
a navíc ještě jako bonus welness program po celou dobu pobytu.  
využijte skvělou příležitost získat cenné aktuální informace 
a připravte se na náročný konec účetního období!

podrobné informace s rozpisem nabídky a programem semináře 
naleznete na naší stránce www.jezeksw.cz/skoleni-pec nebo 
vám je rádi sdělíme na telefonním čísle 731 102 712.

pozor – zvýhodněná cenová nabídka je časově 
omezená do 19. 9. 2011. objednejte se včas!

Mimořádná nabídka – výjimečné školení


