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

8. Technická podpora pro starší verze může být proble-
matická a je za poplatek. 

 28. 2. 2013 skončí telefonická podpora zdarma i pro 
uživatele verze DUEL 8.

9. S firmou Ježek software máte jistotu dlouhodobé 
perspektivy vývoje a podpory. Důkazem je již jedna-
dvacátá verze STEREA a devátá generace DUELU, 
kterou vám pro rok 2013 nabízíme.

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

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

 Přehled hlavních novinek je v samostatné příloze.
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 přísluš-
ných parametrů aktuální legislativě odpovídat.

5. Upgrade DUEL verze 9 získáte za zlomek ceny nového 
programu. 

6. Se zakoupením upgrade programu zároveň získáte 
nárok na řadu služeb a dalších výhod zdarma.

10 důvodů pro upgrade 201310 důvodů pro upgrade 2013
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Objednávky, které obdržíme do 31. 12. 2012, budou odeslány 
v první vlně. Nedojde tady k žádným komplikacím ani pro uživatele 
zpracovávající mzdy. 

Vzhledem ke strojovému zpracování objednávek není 
možné jakékoli individuální vyřizování upgrade!

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

Tyto zásilky pak budou plně v režii České pošty a měly by být k dis-
pozici na cílových místech nejpozději do 31. ledna 2013.

Těmto uživatelům přijde pro kontrolu údajů objednávka s vyzna-
čenou nulovou cenou. V případě, že k nějakým změnám došlo, 
uveďte je do pravého sloupce a zašlete nám objednávku zpět. 

Jestliže ke změně údajů od zakoupení programu nedošlo, objednávku 
nezasílejte zpět, program vám bude doručen automaticky.

Uživatelé, kteří zakoupili program od 1. září 2012, 
obdrží upgrade na verzi DUEL 9 automaticky 
ZDARMA v první vlně.

» Dobírkou – standardní a organizačně nejrychlejší způsob. Dobírku zvolte v případě, kdy budete požadovat zaslání programu na DVD. 
Upgrade 2013 vám přijde poštou a zaplatíte ho doručovateli.

» Zálohovou fakturou – v tomto případě bude veškerá komu-
nikace probíhat elektronicky. Zkontrolujte proto svoji 
e-mailovou adresu na objednávce! Začátkem ledna 2013 vám 
e-mailem zašleme zálohovou fakturu s údaji pro platbu. Po 
její úhradě a po uvolnění verze DUEL 9 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 nosiče program si 
stáhnete z našich webových stránek.

Nezasílejte žádné platby předem bez námi vystaveného řádného do-
kladu s variabilním symbolem. Objednávka takovým dokladem není!

Sloupec Aktualizované údaje nelze využít pro převod 
licence na jinou firmu! 

Převod licence je nestandardní záležitostí a je potřeba jej řešit 
individuálně pomocí protokolu o převodu licence. 

Bližší informace vám poskytne obchodní oddělení společnosti 
Ježek software na telefonním čísle 487 522 449.

Všechny operace provedou naši technici...
...vy budete jen sedět u svého počítače a dohlížet na postup upgrade 
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 všech linkách hotline na telefonních 
číslech 487 525 043, 487 525 743 nebo 487 832 855.



3    |   OSTNÁČ

Souhlasíte-li s navrženou a předtištěnou konfi-
gurací programu, stačí pouze potvrdit objednávku 
a odeslat ji v přiložené obálce nebo e-mailem 
oskenovanou na naši adresu. 

1. 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, uveď-
te tuto skutečnost 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).

Pokud některý z používaných modulů nechcete 
nebo chcete-li nižší typ licence, uveďte tyto infor-
mace do sloupce Požadovaná licence. 

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

Modul programu DUEL DUEL 6 DUEL 7 DUEL 8 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

   Daňová evidence –––––– –––––– –––––– zdarma zdarma

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

Propojení k e-shopům –––––– –––––– 1.000 Kč 5.000 Kč 2.500 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 v síti LAN Základní cena + 50 % za druhý a každý další počítač

Ceník upgrade DUEL 9 (při zachování typu licence)

Všechny ceny jsou bez DPH. K ceně upgrade budou připočteny distribuční náklady 
ve výši 200 Kč (DVD, dopravné a balné). Celková cena objednávky včetně DPH bude 
záviset na aktuálně platných sazbách DPH. 

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

Další informace

Vše potřebné jsme pro vás připravili, stačí jen potvrdit a odeslat nám zpět...
V příloze jste obdrželi objednávku upgrade DUEL 9. Věnujte prosím pozornost jejímu vyplnění. Vyznačte případné změny – název, 
doručovací nebo fakturační adresu, e-mail, telefonické kontakty, typ požadované licence a počet počítačů, na nichž budou moduly 
programu DUEL provozovány. Tyto změny doplňte do sloupce Požadovaná licence. 

Pozornost věnujte údaji E-mail, protože od příštího roku budou některé materiály distribuovány výhradně elektronickou poštou.

Přímo na objednávce je předtištěna cena odpovídající vaší konkrétní konfiguraci, kterou evidujeme. Objednávku prosím pozorně 
prostudujte a ověřte, zda uvedená konfigurace odpovídá skutečnosti. Budete-li potřebovat při vyplňování objednávky poradit, 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:

2.

3.

4.

ZDARMA



RYCHLÉ ZPRÁVY
Prodej DUELU v roce 2012
Podle předběžných výsledků za rok 2012 
se podařilo prodeje DUELu zdvojnásobit.

Velmi nás těší úspěchy ve velkých 
výběrových řízeních, kdy si DUEL firmy 
vybírají pro práci v sítích, mimo jiné, 
pro jeho technologickou vyspělost, 
otevřenost a snadnost napojení svých 
stávajících speciálních řešení. Aktuálně 
DUEL běží na více než 3.000 počítačů.
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Novinky v zákoně o DPH od 1. 1. 2013
Středa 21. 11. 2012, Česká Lípa, Villa Hrdlička
Cena 1.900 Kč bez DPH
Mgr. Milan Tomíček – jeden z největších odborníků na výklad 
a praktické postupy DPH v České republice.

Přestože mediálně je vděčná především diskuze o výši sazeb 
DPH, novinek v zákoně o DPH je celá řada a v roce 2013 dojde 
ke změnám, které se dotknou všech plátců. Proto jsme pro vás 
připravili speciální seminář s jedním z největších odborníků na 
problematiku DPH u nás, s Mgr. Milanem Tomíčkem.

Objednat se můžete telefonicky na čísle 731 102 712, e-mailem na skoleni@jezeksw.cz nebo na www stránkách kurzů v sekci Školení, 
kde získáte i podrobné informace.

Cílem bylo lépe poznat naše zákazníky, abychom na základě obdrže-
ných informací dokázali lépe reagovat na jejich potřeby a požadavky. 
Jako motivaci k vyplnění jsme vyhlásili, že 3 vylosovaní respondenti 
obdrží upgrade svého programu pro rok 2013 zdarma. 

Uzávěrka pro odeslání odpovědí b yla stanovena na 30. 9. 2012 a jejich 
slosování proběhlo dne 19. 10. 2012. Celkem jsme obdrželi téměř 
1200 odpovědí, ze kterých jsme vylosovali tři výherce.

Všem, kteří dotazník vyplnili, děkujeme za spolupráci a výhercům 
srdečně gratulujeme!

Jak jste pravděpodobně zaregistrovali, připravili jsme na našich internetových stránkách dotazník, který by měl sloužit k získání odpovědí 
na otázky týkající se nasazení a provozu našich programů.

1. #46211 CB Lípa s.r.o.
  Varnsdorf, licence 15A

2. #44059   Ing. Zdeňka Burešová
  Kolín, licence 11B

3. #51984 Autojeřáby Jurkovič s.r.o.
  Kladno, licence 29A

Školení Jaro 2013
Pro jarní sezónu jsme na základě vašich 
přání rozšířili nabídku míst, kde kurzy 
a předváděcí semináře pořádáme, také 
o Brno. Aktuálně tedy nabízíme:
» Českou Lípu (Firma Ježek software, 

Hotel Olympia a Villa Hrdlička).
» Prahu (Firmy EDU 2000 a TYRKYS).
» Ostravu (Firma HM EkonD).
» Brno (Firma ApS Brno).

DUEL 9 na DVD
Protože společně s novou verzí programu 
DUEL bude distribuován také Microsoft 
SQL Server verze 2008, zvýšily se nároky 
na kapacitu datového nosiče. Běžné CD 
již nestačí, proto bude poprvé v historii 
firmy Ježek software uživatelům 
program dodáván na DVD.



Obecné
» Instalace DUELu byla 

rozšířena o možnost 
instalovat program buď pouze pro aktuálně přihlášeného 
uživatele Windows a / nebo pro všechny uživatele. 

» Pro nové uživatele je nyní instalace programu DUEL ve výchozí 
podobě nabízena společně s MS SQL 2008. Pro potřeby DUELu 
je založena samostatná instance, která neovlivňuje případné 
další programy na tomto SQL serveru. 

» Prakticky všechny nápovědné texty v ribbon menu prošly revizí 
a byly upraveny popř. dle potřeby doplněny.

» Do nové verze byla upravena velká část nápovědy, úvodní 
stránky jsou rozčleněné zcela novým způsobem a byla 
doplněna celá řada pracovních postupů do mnoha agend.

» Agenda „Poznámkový blok“ byla přesunuta z modulu Kancelář 
zpracovávané firmy do společné části, čímž je umožněno 
pracovat s poznámkami ještě před přihlášením do firmy 
a poznámky sdílet pro více firem. Zároveň byla doplněna 
možnost zadání data a času a poznámky s vyplněnými datumy 
byly přidány do výpisu „Kalendář událostí“. 

» Kalendář událostí byl doplněn o několik nových zdrojů, jejichž 
události zobrazuje - poznámkový blok, zápůjčky a naplánované 
akce majetkových modulů, vozidel, personalistiky...

» Dialogové okno se zobrazeným seznamem zpracovávaných 
firem pro otevření nebo přepínání mezi nimi lze nyní vyvolat 
také klávesovou zktratkou Ctrl+O. 

» Navigace na domovské stránce (v režimu PÚ i DE) byla 
rozšířena o tzv. „Přehledy“, které obsahují základní sestavy 
umožňující rychlou orientaci o aktuálním stavu zpracovávané 
firmy a pořízených dat. Zároveň s tím byla i na domovské 
stránce zpřístupněna řada tiskových sestav prostřednictvím 
správce Ctrl+P. 

» Tabulka sazeb DPH byla doplněna o pole „Označení“, které 
bylo na místo stávajícího vyčíslení procentní sazby DPH 
vyvedeno do všech formulářů a do vybraných sestav. Nyní lze 
tedy v programu používat také obecných popisků „Základní“ 
nebo „Snížená“ a ne jen číslo a znak %. 

» Pomocí Editoru pohledů byla umožněna změna pořadí 
definovaných pohledů. Zvolené pořadí je poté zachováno jak 
ve složce Agenda (na pravém panelu), tak ve volbě Zobrazení / 
Pohledy. 

» Pro hledání F3 byla zapracována pomocná funkce, která při 
změně vstupních podmínek (např. pole, ve kterém se má 
hledat), zkontroluje a dle možností zachová nebo se pokusí 
konvertovat již zadané hodnoty pro hledání.
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» Hledání F3 bylo upraveno tak, že podmínka zadaná pro 
detailové tabulky (položky faktur, bankovní spojení adres 
apod.) omezí také pohled na odpovídající nadřízené záznamy. 
Tím lze např. snadno vyhledat firmu podle bankovního účtu, 
který je zadaný na samostané záložce. 

» Okno s výběrem položek pro logické operátory „je v seznamu“ 
a „není v seznamu“ bylo pro dlouhé seznamy doplněno 
o možnost vypnutí implicitního omezení na 1000 zobrazených 
položek.

» Pro všechny agendy, které podporují práci s filtry F4, byla 
zapracována možnost definice tzv. fixního filtru a jeho 
přiřazení vybranému uživateli. Pokud tento uživatel nemá 
právo fixní filtr vypnout, bude jeho pohled na agendu vždy 
omezen pouze na povolené záznamy. Případné hledání F3 
nebo vlastní filtr F4 bude s fixním filtrem skládán logickým 
operátorem AND. 

» Do vybraných agend byl doplněn filtr „Poslední editovaný 
záznam“, který umožní snadno vyhledat naposledy pořízený 
nebo změněný záznam (např. pro opravu omylem provedených 
úprav).

» Vyhledávání hodnot podpořených číselníkem v parametrech 
sestav bylo sjednoceno s chováním v obdobných editech 
použitých ve formulářích. Nyní probíhá hledání od prvních 
znaků a jsou vypisovány pouze odpovídající výsledky (dříve 
se hledal jakýkoli výskyt a v kompletním seznamu se pouze 
nastavovala pozice).

» Pro parametry sestav byla zapracována nová možnost výběru 
ze seznamu. Lze tak snadno zobrazit např. knihu faktur za 
zvolené dokladové řady, bez potřeby předchozí definice filtru.

» Pro sestavy nad agendami typu „hlavička - položky“ byla 
doplněna obecná možnost tisku pouze vybraných položek 
(detailů). Toho lze využít např. v majetku pro tisk konkrétních 
zápůjček nebo v personalistice pro vybrané naplánované akce. 

» Tlačítko „Sestavy“ je nyní akčně/výklopné - při stisku horní 
poloviny tlačítka dojde k zobrazení Správce sestav tak jako 
doposud, při stisku spodní poloviny tlačítka se zobrazí seznam 
sestav nastavených jako oblíbené. 

» Přímo do správce sestav byla zapracována možnost zaslání 
sestavy e-mailem vybranému příjemci, popř. zaslání také 
kopie i skryté kopie. 

    

Rádi bychom vám přiblížili vybrané změny, které jsou 
v nové verzi 9 pro rok 2013 připraveny. Tento seznam 
není samozřejmě kompletní, neboť do upgrade se 
promítnou také legislativní novinky a další úpravy, 
které zlepší komfort ovládání a práce.
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» Bylo upraveno chování editoru šablon, který při přerušení 
zadávání nové šablony neumožnil opětovné zadání názvu 
šablony.

» Záhlaví tabulek-přehledů (tzv. SQL Gridu) na záložce Vazby 
(popř. v různých operacích pro naplnění) umožňuje přes pravé 
tlačítko myši vyvolat nastavení viditelnosti jednotlivých sloupců.

» V několika agendách bylo na záložce Přehledy upraveno 
rozložení a šířka sloupců s ohledem na možné maximální 
hodnoty (např. v dlouhodobém majetku).

» Okna všech průvodců operacemi byla zvětšena na velikost 
800 x 600 bodů a bylo upraveno jejich rozložení. Zároveň byly 
zkontrolovány všechny texty a dle potřeby byly upraveny nebo 
doplněny. 

» Pro média byla zapracována také podpora obrázků ve formátu 
PNG a souborů s příponou JPEG.

» Do všech agend, které pracují s označením dokladu, byla při 
změně dokladové řady zapracována také automatická změna 
údaje postfix (za předpokladu, že původní postfix byl v souladu 
s původní dokladovou řadou).

» Do všech agend, které obsahují párovací znak, byla 
zapracována funkce, která po změně označení dokladu zajistí 
jeho aktualizaci. Tato změna se však uplatní pouze v případě, 
kdy původní párovací znak odpovídal výchozí hodnotě a nikoli 
při tzv. „ručním párování“ podle jiných kritérií (variabilní 
symbol, zakázka apod.).

» Do celého programu DUEL byla přidána podpora uživatelsky 
definovaného zkraceného formátu data (využíváno v novějších 
operačních systémech Windows).

» Pro aktualizaci číselníku měn z internetu byl vyřešen problém 
s kódováním češtiny pro některé znaky.

» Před otevřením XLS souboru v tabulkovém editoru se pro větší 
bezpečnost dat automaticky vytvoří záložní soubor s příponou 
bak.

» Operace pro hromadnou zálohu firem byla upravena tak, 
že nyní umožňuje nastavit, zda má být název a umístění 
výsledných záložních souborů jednotné nebo podle 
individuálního nastavení jednotlivých zpracovávaných firem.

» Procedury údržby dat byly vylepšeny tak, aby se tabulky 
vzájemných vazeb kompletně přegenerovávaly i pro méně 
používané agendy.

Účetnictví a Finance
» Z parametrů firmy bylo vypuštěno 

datum posledního uzavření účetních 
knih, nyní je používáno výhradně datum 
otevření účetních knih s případnou korekcí -1. Zároveň byla 
zapracována celá řada kontrol data otevření účetních knih 
a data poslední datové uzávěrky vzhledem k obsahu účetního 
deníku.

» Nastavení DUELu bylo rozšířeno o nastavení cest portálů 
České daňové správy a InstatOnline, které jsou nabízeny 
k automatickému otevření po provedení příslušných operací 
v agendě Zpracování DPH, resp. Zpracování Intrastatu. 

» Účtový rozvrh byl doplněn o příznak Aktivní, pomocí kterého lze 
nastavit používané a nepoužívané účty (při účtování se nabízejí 
pouze učty s potvrzeným přínakem Aktivní). 

» V nové verzi programu bylo umožněno rozčlenit počáteční stavy 
účtů na střediska, výkony a zakázky. Tím je nově umožněno 
připravit v libovolném členění také rozvahu a další sestavy, 
které vychází z rozvahových účtů.

» Pro účetní deník (přesněji řečeno pro rozúčtování) byla 
doplněna varování na neexistující středisko, výkon nebo 
zakázku, která na některých místech chyběla. 

» Do evidence závazků a pohledávek byla doplněna operace, 
která umožní hromadnou tvorbu kopií vybraných záznamů.

» Do nové verze programu byla pro potřeby oficiálních výkazů 
Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Cash Flow kompletně 
přepracovaná agenda „Výkazy“. Nyní se algoritmy zadávají 
prostřednictvím standardního datového editoru a jsou navázány 
na standardní typ tiskových sestav. Tím je umožněn snadný 
tisk bez nutnosti úpravy formátování a také snadný export do 
PDF. Novinkou je také editace výsledků nebo kopie výkazu 
s uložením kompletních výsledků. 
Tabulkový procesor byl zcela potlačen, ale agenda původních 
Výkazů zůstala v programu pro tvorbu vlastních přehledů. 

» Do výkazů rozvahy v plném rozsahu byla na řádku 054 
doplněna práce s účtem 347 pro případy, kdy nabývá aktivního 
zůstatku.

» Mezi sestavy byly zařazeny také výsledovky za firmu, jednotlivě 
i členěné popř. jen součtované.

» Číselník druhů účtování, resp. druhů peněžních operací, byl 
v distribuční podobě doplněn o dva druhy pro režim přenesení 
daňové povinnosti - odběratel a dodavatel.

» Operace Zálohy v evidenci Závazků a pohledávek nyní umožňuje 
zobrazit i doklady k proúčtování, které mají uvedenou jinou 
nebo prázdnou firmu.

» Export pohledávek ve formátu CKM byl upraven tak, aby mezi 
jednotlivými větami pohledávek nebyl vložen prázdný řádek, 
který banka vyhodnotila jako chybu souboru. 

» Do agendy Bankovní výpisy byla přidána informace o aktuálním 
stavu hrazeného dokladu. Konkrétně se jedná o údaj Placeno:
» placeno Vše, 
» placeno Méně, 
» placeno Více, 
» neplaceno Nic,
» _prázdno_ pro případ, kdy položka výpisu nemá vazbu 

na Závazky a pohledávky.

» Podobně jako u bankovních výpisů, i do agendy Pokladna byla 
přidána informace o aktuálním stavu hrazeného dokladu. 

» Také v agendě Pokladna byl podpořen Režim přenesení daňové 
povinnosti, do programu byla zapracována záložka známá např. 
z evidence Závazků a pohledávek. 

» Pro usnadnění kontroly stavu účtu 343 a daňového přiznání 
byly do programu přidány kontrolní sestavy, které zobrazují 
doklady, jejichž účetní datum a datum DPH spadají do 
odlišných období.

» Do agendy Zpracování DPH byla přidána kontrola, upozorňující 
na daňové doklady, které nejsou zahrnuty do zdrojových agend 
pro zpracování DPH.

» Export kódů CZ-NACE do XML souboru v přiznání k DPH byl 
normalizován dle požadavků finančních úřadů.



Sklady
» Do modulu Sklady byla na klíčová místa (Katalog 

položek, Položky na skladě) zapracována 
„kalkulačka“ základních prodejních a pokladních cen. U každé 
položky respektive položky na skladě tak lze pohodlně za 
pomoci výchozích hodnot nastavovat základní prodejní nebo 
pokladní ceny, popřípadě definovat algoritmy jejich budoucího 
výpočtu.

» Do všech agend, které disponují kalkulačkou pro tvorbu 
prodejních a pokladních cen (Katalog položek, Položky na 
skladě, Ceníky) byla zařazena operace Přecenění. Snadno 
tak lze hromadně změnit prodejní a nákupní ceny případně 
předefinovat algoritmy jejich budoucího výpočtu.

» Na záložce Vazby v agendě Položky na skladě byl rozšířen 
pohled do skladových pohybů o údaje Cena pohybu/jednotka, 
Středisko, Výkon a Zakázka.

» Operace Příjemka v agendě Objednávky vystavené a operace 
Fakturace v agendě Objednávky přijaté byly rozšířeny o funkci 
částečného vyřízení. V průběhu provádění operací tak lze 
snadno měnit nabízené množství, které bude následně 
přijímáno/fakturováno a to se zachováním automatické korekce 
objednaného stavu vyřizovaných dokladů.

» Do agendy Příjemka byla přidána záložka Poznámka.
» Automatická aktualizace dodavatele a nákupní, prodejní 

a pokladní ceny po posledním příjmu byla omezena pouze na 
aktualizaci po datumově posledním příjmu. Nově tak nedochází 
ke zpětným aktualizacím zmiňovaných hodnot při porušování 
časové posloupnosti (opravy již jednou pořízených dokladů 
apod.).

PŘÍLOHA  3   |   OSTNÁČ 7/2012    

Mzdy
» Modul mzdy nově obsahuje plnohodnotnou 

podporu automatického zpracování souběžných 
pracovních poměrů. Kromě rozšíření agendy Personalistika 
o evidenci určující vztahy mezi jednotlivými pracovními poměry 
byly do výpočtu měsíčních mezd zahrnuty funkce starající se 
o korekce mezi souběžnými pracovními poměry a hlavním 
pracovním poměrem.

» Agenda Měsíční mzdy je připravena na výpočet Solidární daně 
pro lidi s příjmem přesahující rozhodnou hranici.

» Do agendy Personalistika byla přidána záložka „Plánované 
akce“ tak, jak ji známe např. z agendy Dlouhodobý majetek. 
Zde můžeme evidovat pravidelné lékařské prohlídky, plán 
školení BOZP, přezkoušení řidičů apod.

» Záložka Dovolená v agendě Personalistika byla doplněna 
o sloupec se zbývajícím nárokem na dovolenou.

» Modul mzdy je již připraven na dopady důchodové reformy 
v podobě evidence a kompletního výpočtu odvodů sociálního 
pojištění v souvislosti s tzv. „druhým pilířem“.

» Do agendy Personalistika byla zapracována evidence 
„Vybavení“, která slouží ke sledování přidělených pracovních 
pomůcek, ochranných prostředků, odpovědnosti za svěřené 
předměty apod. Opakovaně zadávané předměty lze zadat do 
pomocného číselníku, jeho využívání však není povinné.

Součástí novinek a změn v modulu Mzdy budou 
samozřejmě také veškeré legislativní změny, které vstoupí 
v platnost od uzávěrky tohoto zpravodaje do 1. 1. 2013. 
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» Operace Naplnění v agendě Ceníky již nabízí pouze ty položky, 
které do ceníku zatím nebyly zahrnuty.

» Záporné množství zásob v položkách na skladě je nově 
červeně zvýrazňováno.

» Průvodce operací Fakturace v agendě Příjemky byl rozšířen 
o možnost nastavení typu nově vznikajícího cílového dokladu 
(Faktura, Dodací list, Proforma, Záloha apod.).

» Do modulu sklad byla přidána zcela nová agenda Nabídky 
spolu s podporou přenosu dokladů do Objednávek přijatých.

» Do položek agend Objednávky přijaté, Objednávky přijaté 
E-Shop, Objednávky vystavené a Účtenky byla přidána pole pro 
zadání kusové, procentní a absolutní slevy. Nově přidaná pole 
byla samozřejmě zahrnuta i do souvisejících operací všech 
uvedených agend (Přenosy, Kopie apod.).

» Agenda Ceníky byla rozšířena o operaci Kopie, která duplikuje 
vybraný ceník včetně jeho položek, skladů, kategorií firem 
i odběratelů.

» Cena za měrnou jednotku v agendě Příjemky dostala 
nový výklopný seznam, který nabízí poslední ceny, za něž 
byla aktuální položka v dané měně od daného dodavatele 
přijímána.

» Do agend pomocí kterých se uskutečňují prodeje (Fakturace 
a Kasa) byla zapracována kontrola, jež upozorňuje na položky, 
které mají prodejní cenu nižší než je u nich aktuálně evidovaná 
cena skladová.

» V agendách Fakturace, Objednávky přijaté, Objednávky přijaté 
E-Shop, Objednávky vystavené a Účtenky byla pole s kusovou, 
procentní a absolutní slevou doplněna o výběr posledních 
poskytnutých slev na dané položce (poslední sleva, poslední 
sleva odběrateli).

» V agendě Seznam skladů lze nově spouštět údržbu skladů 
a přepočet skladových cen i hromadně. Pro určení rozsahu 
nám slouží standardní nabídka aktuální, vybrané, filtrované 
nebo všechny sklady.

» Do položek Objednávek přijatých bylo přidáno nové pole 
s datem expedice. Nově tak každá objednaná položka může být 
expedována v jinou smluvenou dobu.

» Číselník Měn byl rozšířen o kompletní evidenci celních kurzů 
a to včetně automatické aktualizace dle kurzovního lístku 
vydávaného Celní správou. V Exportu výkazu Intrastat je 
fakturovaná hodnota nově uváděna v Kč. Přepočet z cizích 
měn je vždy prováděn dle aktuálně platných celních kurzů 
uvedených v číselníku Měn.

» Byl opraven výpočet celkové hmotnosti fakturovaných položek 
při zpracování výkazu Intrastatu.

» Do tiskové sestavy Inventura – Počáteční stavy jen nenulové 
bylo zapracováno skupinování podle druhů skladových 
položek.

» V agendách Fakturace sklad, Kasa a Účtenky lze nově 
v závislosti na nastavení skladu v agendě Seznam skladů 
kontrolovat či zcela zakázat prodeje položek do mínusu 
s ohledem na blokované a rezervované kusy. 

» V agendách Fakturace sklad, Kasa a Účtenky lze nově 
v závislosti na nastavení skladu v agendě Seznam skladů 
kontrolovat či zcela zakázat prodeje položek s nižší prodejní 
cenou než která je evidována jako skladová. 

Maloobchod
» V agendě Kasa byla upravena operace Dobropis 

tak, aby vrácené zboží bylo naskladněno na právě 
používaný sklad a ne fixně na ten sklad, ze kterého bylo zboží 
prodáno.

» Pole s Cenou za měrnou jednotku v agendě Účtenky bylo 
doplněno o výběr alternativních cen:
» základní prodejní cena, 
» cena pro odběratele, 
» ceníkové ceny, 
» poslední prodejní cena, 
» poslední prodejní cena odběratele,
» základní pokladní cena.

» Byly provedeny úpravy maloobchodní Kasy pro rychlejší přenos 
položek na účtenku.

Kancelář
» Pole pro zadání firmy z adresáře firem bylo 

doplněno o možnost automatického vyhledávání 
firmy podle DIČ (např. u zahraničních firem, které nedisponují 
tuzemským IČ). 

» Do Adresáře firem a Adresáře osob byla doplněna detailová 
záložka Plánované akce, která umožňuje přiřazení schůzek, 
výročí, upomínek apod. Tyto akce byly také přidány do 
kalendáře událostí, prostřednictvím kterého je obsluha o nich 
informována.

» Do adresáře firem byla na záložku „Osoby“ doplněna celá 
řada údajů z adresáře osob, které umožní lepší orientaci 
v připojených datech. 

» Byl přepracován vzhled internetových služeb pro Adresář firem 
a Adresář osob, zároveň došlo k přesunu příslušných skriptů 
na novou adresu. 

» V agendě Fakturace byla operace „Kopie“ kompletně 
přepracována. Nyní je umožněno kopírovat nejenom jeden 
doklad, ale i skupinu vybraných nebo filtrovaných faktur. 
V průběhu operace lze upravit datum vystavení, splatnosti 
i DPH, texty nad i pod položkami.  

» Do číselníku vozidel byla přidána evidence vybavení, která 
umožní sledovat např. přidělené doplňky, expiraci lékárniček, 
časově omezené zapůjčení navigace apod.

» Export převodního příkazu ve formátu ABO byl doplněn 
o informace o názvu firmy, které jsou ukládány do 
(nepovinného) AV pole.

» Pro export převodních příkazů ve formátu MultiCasch bylo 
upraveno pořadí exportovaných nepovinných polí AD a DI podle 
požadavku banky.

Závěr
I letos byly do programu DUEL zapracovány, kromě výše 
uvedených, další stovky námětů, změn a doplňků. 

Jejich seznam bude jako obvykle součástí distribuce DUEL 9 
a bude spolu s jeho vydáním 
zveřejněn na internetových 
stránkách www.jezeksw.cz.


