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» 19 nových videonávodů pro DUEL
» GDPR a další legislativní novinky
» MÁCHÁČ 2017 s ing. Pilařovou
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» SQL servery a technologie
» Facebook? Facebook!
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Nový modul v programu DUEL
V dnešní době jsou na majitele firem a manažery kladeny veliké nároky. Aby se
dokázali odpovědně a správně rozhodnout, potřebují nástroje, které jim poskytnou
dostatečně kvalitní podklady. Proto jsme do DUELu připravili speciální modul ANALÝZY s řadou
těchto výstupů. Lze tak snadno porovnávat aktuální hodnoty s hodnotami z předchozích let nebo
zjišťovat výsledky za delší období.

Jak to funguje?

Tiskové sestavy

Export dat

Uživatel má možnost si před tvorbou

Analýzy nabízí 160 podrobných tiskových

Export dat umožní jejich následné

sestavy zvolit omezení pomocí vybraných

výstupů i z již uzavřených období a to bez

zpracování v dalších aplikacích, např.

středisek, výkonů, zakázek nebo dokonce

nutnosti vracení účetní závěrky.

v MS Excel lze velmi snadno vytvořit grafy

účtů, druhů účtování či firem. Tím je

Výsledovky v rámci tohoto nového modulu

ukazující náklady a výnosy v jednotlivých

umožněno např. sledování nákladů
a výnosů na určitou zakázku v členění dle
zvolených středisek nebo vyhodnocení
vybraných účtů v rámci obchodování
se skupinou firem. Zvolené nastavení
lze pojmenovat a uložit a tuto složenou
podmínku kdykoli později snadno vyvolat
pro opětovné použití. Podmínka je po
dobu práce viditelná na obrazovce, takže
je možno kontrolovat, zda je zpracováván

lze tvořit v různých podobách a to včetně
položkového rozpisu, cross-tables nebo
srovnávacích tabulek.
U většiny sestav existují varianty s dílčími
mezisoučty (za firmy, druhy, střediska,

měsících nebo vývoj celkového zisku.
Ve spolupráci s vhodnou podmínkou (viz
výše) tak dostávají výstupy z účetních dat
mnohem vyšší vypovídací a prezentační
hodnotu.

výkony a zakázky), celkové kumulace,
sestavy podrobné (včetně analytických
účtů), stručnější (pouze syntetické účty)
nebo jen přehledy součtů.

požadovaný výběr.
Zdůrazňujeme, že jedná se o část
programu, která čerpá veškeré podklady
z modulu Účetnictví, a proto bude funkční

Připravujeme

pouze v případě, že tento modul obsahuje

Analýzy z rozúčtování jsou samozřejmě

potřebná data.

nejdůležitější sadou výstupů, v budoucnu
bychom ale chtěli připravit informace
i z jiných účetních agend (např. z evidence
závazků a pohledávek) nebo z dalších
modulů – analýzy ze skladů, z mezd…

Cena byla stanovena na 3.000 Kč
bez DPH. I pro ANALÝZY platí
pravidla, jako pro ostatní moduly:
» v licenci pro jednu firmu na
jednom počítači, poskytujeme
slevu 20 %,
» pokud chcete Analýzy používat
na více počítačích, za každý
další připlatíte pouze 50 %.

„Jedním z posledních „dluhů“, které měl DUEL oproti
svému předchůdci, programu STEREO, byla absence
pokročilejších výstupů v modulu Analýzy. Jsme rádi,
že aktualizací 13.2, kterou jsme uvedli do distribuce
začátkem prázdnin, jsme tento nedostatek napravili“,
říká Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje programu DUEL.
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»

Analýza účtů – podívejte se
na nový videonávod, který
názorně ukazuje všechny
možnosti a funkce Analýzy
účtů v programu DUEL.
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Mácháč 2017
Sedmý ročník legislativního školení s ing. Ivanou
Pilařovou v HOTELU****PORT u Máchova Jezera.
Do zahájení zbývají ještě celé dva měsíce, přesto jej máme již ze 70 %
obsazený. Pravidelní účastníci už svá místa povětšinou rezervována mají,
ale rádi uvítáme v našich řadách i nově příchozí. Objednat své místo
můžete jednoduše přes náš web v sekci
Podpora > Školení.
» 15. – 17. listopadu 2017
» HOTEL****PORT Máchovo jezero
» Cena 5.749 Kč (bez DPH)

Cena zahrnuje
» výklad Ing. Pilařové,
» výklad Ježek software, individuální
konzultace s našimi pracovníky,
» skripta, psací potřeby,
» 2x ubytování s plnou penzí
(2x snídaně, 3x oběd, 2x večeře),
drobné občerstvení během
semináře,
» wellness (bazén, pára, vířivka)

Obsah semináře
Nový daňový balíček k DzP a DPH,
zákon o obchodních korporacích,
občanský zákoník, aktuální závěry
Koordinačního výboru, GDPR, atd.

Další informace ke školení
Sezóna podzim 2017

Nová učebna v Praze

Školáci se pomalu rozkoukávají ve školních lavicích a u Ježků se
už také usedá k počítačům v učebnách. V září začínáme zlehka
standardními kurzy DUEL a v závěru roku budou přibývat školení
speciální. Zejména listopad bude velmi nabitý.

Navázali jsme spolupráci s firmou Wolters & Kluwer. Firma nám
poskytla svou učebnu a máme tak k dispozici nové útulné prostředí.
Někteří z Vás již dokonce školení v těchto nových prostorách
absolvovali.

Sledujte www.jezeksw.cz/skoleni a včas si objednejte místa na
svém vysněném školení.

Dobrou zprávou je i přítomnost výborné jídelny, která zajišťuje obědy
dle vašeho výběru.

Vzdálená správa – nejúčinnější pomocník
Při poskytování technické podpory používáme tzv. vzdálenou správu, kdy se naši technici
připojí k počítačům uživatelů a mohou se na řešené problémy podívat takříkajíc „zblízka“.
Efektivita tohoto způsobu podpory je prokazatelná a k dnešnímu dni tuto službu využívá
množství uživatelů, kteří si podporu bez ní již nedovedou představit.
Ti, kteří nejsou příznivci předplatného, mohou využít službu v rámci časové sazby, kdy
cena činí 450 Kč bez DPH za každých započatých 30 minut. Tuto formu nejčastěji využívají
uživatelé, kteří došli k názoru, že na linky technické podpory volají zřídka a paušální poplatek nevyužijí. Není
výjimkou, že tito uživatelé již v průběhu prvního připojení mění názor.

Ekonomické systémy DUEL a STEREO pro účetní a podnikatele

Nejvýhodnější je
vzdálenou správu
zakoupit jako roční
předplatné v rámci
upgrade. Také letos
ji budeme nabízet za
zvýhodněnou cenu
1.200 Kč (bez DPH).

SLEVA 20 %
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Aktuální dění v legislativě
V předvolebním období nelze očekávat závratné změny v zákonech. I přesto je aktuálně
ve sněmovně stovka aktivních sněmovních tisků k řešení. Řada z nich se samozřejmě
nedotkne podnikatelské sféry, takže ani našich programů STEREO a DUEL. Těch
zbývajících však není nikdy málo a proto musíme denně sledovat legislativu, získané
informace nejen zpracovávat, ale zejména ze zkušeností z posledních týdnů také
ověřovat, nejlépe osobně kontaktováním vedoucích pracovníků příslušných úřadů MPSV,
MFČR, Poslanecké sněmovny atp.

Připomínáme změny týkající se roku 2017
Novela zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty
» od 1. 7. 2017 se rozšířily kódy předmětů plnění pro režim RPDP
» od 1. 7. 2017 se uplatňuje srážková daň pro příjmy do 2.500 Kč

Novela zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
» dne 1. 10. 2017 nabyde účinnosti novela zákona č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, která přináší změny v oblasti povinného
podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Změny
se týkají plnění této povinnosti formou tzv. náhradního podílu,
tj. odebírání výrobků a služeb nebo realizace zakázek od

Co nás čeká v příštím roce?
S účinností od 1. 1. 2018
» vyšší nemocenské dávky
» vyšší minimální mzda
» novela zákona o DPH (upřesněný výčet konkrétních údajů pro
účely kontrolního hlášení)
» zvýšení minimálního základu pro zdravotní pojištění pro osoby,
za které je plátcem pojistného stát.

S účinností od 1. 2. 2018

zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců,

» otcovská dovolená

kteří jsou osobami se zdravotním postižením nebo OSVČ, které

S účinností od 25. 5. 2018

jsou osobami se zdravotním postižením. Zákon nově stanoví,
že dodavatel může podat náhradní plnění odběrateli pouze
v případě, že do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží
údaje do nové centrální elektronické evidence vedené MPSV.
Přístupová práva do aplikace přidělí příslušný úřad práce.
Přechodné ustanovení této novely umožňuje zadat údaje
o náhradním plnění za rok 2017 do 60 dnů od nabytí účinnosti
zákona, tj. do 29. 11. 2017. Za rok 2017 tedy budou dodavatelé

» aplikace evropského nařízení GDPR (viz samostatný článek)

A co dalšího se chystá?
» pro 1. čtení v Poslanecké sněmovně je připraven návrh odkladu
povinnosti EET subjektů ve 3. a 4. fázi EET
» dlouhodobé ošetřovné (zákon už je schválen, ale účinný bude až
1. dnem devátého měsíce po vyhlášení ve sbírce)

evidovat náhradní plnění v termínu od 1. 10. 2017 do 29.
11. 2017. Po skončení tohoto přechodného období budou
dodavatelé náhradní plnění evidovat vždy nejdéle do 30
kalendářních dnů od jeho zaplacení.

„Konkrétní postup zadávání do elektronické
evidence jsme konzultovali s vedoucími
pracovníky MPSV. Výsledkem jednání
bylo, že do evidence bude prozatím nutné
informace o plněních zadávat ručně.
Minimálně pro rok 2017 se napojení na
ostatní systémy, ze kterých by aplikace
mohla data importovat, nechystá“,

Uzávěrka tohoto článku proběhla v úterý 12. září 2017. Pro aktuální
stav legislativy sledujte naše stránky www.jezeksw.cz nebo náš
firemní Facebook.

upřesňuje Gábina Roučová,
legislativní specialistka Ježek software
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Zprostředkování
Strašák jménem GDPR
Určitě jste již slyšeli o nařízení EU General
Data Protection Regulation (ve zkratce GDPR),
které má za úkol chránit práva občanů EU
z pohledu zacházení s jejich osobními údaji.

Pokud ne, měli byste se s ním co nejdříve
seznámit. V ČR nahradí současnou právní
úpravu ochrany osobních údajů v podobě
směrnice 95/46/ES a související zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
GDPR vstoupí v platnost 25. 5. 2018 a bude se týkat všech
subjektů, které shromažďují a zpracovávají osobní údaje o svých
zaměstnancích, zákaznících a uživatelích. Pokuty za nedodržení
nové legislativy jsou až děsivé: až 20 milionů EUR nebo 4 %
z celkového obratu za uplynulý finanční rok.
Co považuje GDPR za osobní údaje? Např. jméno, pohlaví, věk
a datum narození, osobní stav, ale také IP adresu a foto. Vzhledem
k tomu, že se GDPR vztahuje i na podnikající fyzické osoby, řadíme
mezi osobní údaje i tzv. organizační údaje, kterými jsou například
e-mailová adresa, telefonní číslo či různé identifikační údaje
vydané státem.

Pokud tedy i vy evidujete tyto údaje, ať už jste
účetní kancelář, mzdová účetní, majitel firmy,
měli byste se o GDPR dozvědět více.
My se mu budeme věnovat na legislativním školení v Doksech,
kde kromě teorie budeme informovat také o dopadech na
programy STEREO a DUEL. Školení proběhne ve dnech 15. až 17.
listopadu 2017 a podrobnosti najdete na straně 3.
Oba naše programy na soulad s GDPR samozřejmě

Získejte provizi za doporučení prodeje
Důležitým způsobem prodeje je tzv.
zprostředkování, kdy na doporučení někoho
ze stávajících spokojených zákazníků STEREA
a DUELU kupuje program zcela nový uživatel.
Zprostředkovateli pak náleží odměna ve formě
provize 20 % z ceny licence (bez DPH).

» Využijte Ochranné období pro upgrade 2018 jako silný
obchodní argument. Při koupi programu STEREO
a DUEL od 1. září 2017 (při přechodu ze STEREA
na DUEL dokonce už od 1. června 2017) od nás nový
zákazník dostane upgrade na rok 2018 zdarma.
» Jako účetní kancelář doporučte program STEREO
nebo DUEL svým klientům a vyměňujte si data nebo
v případě DUELU využijte vzdálený přístup. Oba
ušetříte čas i peníze.
» Pokud někdo z vašich známých používá program
Účto od firmy Tichý & spol., máme pro něj připravené
převodové můstky do STEREA i do DUELU.
» Každý nový uživatel programu DUEL získává slevu na
úvodní zaškolení D – ovládání programu DUEL ve výši
50 %.
Získáte-li nového zákazníka, použijte objednávku na našem
webu. Pro vyplacení provize do poznámky uveďte své
licenční číslo, jméno osoby a firmy. Více informací získáte na
obchodním oddělení 487 522 449.

„Na provizích za zprostředkování programů
jsme našim uživatelům dosud vyplatili již
více než pět a čtvrt milionu korun“,
říká Eva Frišová, vedoucí distribuce Ježek software s.r.o.

připravujeme tak, aby v roce 2018 splnily všechny
požadavky nové legislativy.

Ekonomické systémy DUEL a STEREO pro účetní a podnikatele
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Mzdové účetní, pozor na staré operační systémy!
Počítačová bezpečnost je téma, které je poslední dobou stále častěji diskutováno. V této souvislosti i ČSSZ
oznámila, že pro elektronické podávání dat bude přecházet od zranitelných komunikačních protokolů TLS
1.0 a 1.1 na novější TLS 1.2. V operačních systémech Windows XP a Windows Vista ale protokol TLS 1.2 není
implementovaný a nelze jej do nich jednoduše doinstalovat. To pro některé uživatele znamená veliké komplikace!
Podobný problém vyvstal i při zavádění EET, nyní se dotýká také všech mzdových
účetních. Všichni uživatelé s Windows XP a Windows Vista, kteří podávají
přehledy ČSSZ, by měli buď přejít na novější operační systém (aktuálně
samozřejmě Windows 10) nebo si zajistit dostupnost počítače, na který příslušné
XML zkopírují a podání potom budou moci uskutečnit z něj. Vzhledem k tomu, že
OS Windows XP a Windows Vista již dlouho nejsou Microsoftem podporovány, nedá
se očekávat, že se situace zázračně zlepší.

POZOR !!!

Tip pro uživatele STEREA
Rozhodnete-li se pro upgrade operačního systému, snažte se
udržet 32–bitovou edici. Pokud přejdete na 64–bit, budete muset
STEREO používat buď v náhradním režimu (DOSBox, VDOS), což
je výrazně pomalejší, nebo v nějakém virtuálním prostředí, což je
poměrně komplikované. Nechcete v této souvislosti zvážit přechod
na DUEL? Zavolejte 487 522 449 a zjistěte o přechodu více...

Čas je jen do konce roku,
protože od 1. ledna 2018
bude možné s rozhraním
VREP/APEP komunikovat
pouze pomocí TLS 1.2!

Ukončení podpory MS SQL 2000 a 2005 v DUELu
Pokrok nelze zastavit a stejně tak ani zastaralé technologie nelze udržovat do nekonečna. DUEL je jedním
z mála SQL programů (ne-li jediný), který lze provozovat na všech historických verzích MS SQL – od MS SQL
2000 po nejnovější MS SQL 2016. Udržování zpětné kompatibility nás však stojí nemalé úsilí a v některých
případech nám dokonce znemožnilo přidat některé nové funkce.
Proto jsme se rozhodli, že ve verzích programu DUEL, které budou vydávány po 30. 6. 2018,
již nebudeme podporovat dvě nejstarší edice – MS SQL 2000 a MS SQL 2005.
Do aktualizace DUEL 13.2 jsme zapracovali kontrolu, která SQL server otestuje a pro MS
SQL 2000 a 2005 zobrazí upozornění na nutnost upgrade. Abychom zajistili maximální
informovanost všech dotčených, stejná funkce bude přítomna i v programu DUEL verze 14.

Pokud si s aktualizací MS SQL Serveru neporadíte sami,
zavolejte na náš hotline 487 714 600 a určitě najdeme řešení.
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„Protože Microsoft pro SQL
Servery 2000 a 2005 ukončil
podporu již dávno, věříme, že
všichni uživatelé placených
verzí již na novější servery
přešli. Uživatelé bezplatných
variant MSDE mohou
upgradovat opět zdarma, –
čím novější verze, tím lepší “,
dodává Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje
programu DUEL.

Ekonomické systémy DUEL a STEREO pro účetní a podnikatele

Ježek software s.r.o. na sociální síti Facebook
Jak nejrychleji sdílet s určitým okruhem osob požadované informace, články, videa? Nejen mladá generace
k podobným účelům využívá stále častěji sociální sítě. I my jsme si během prázdnin ověřili, že tato cesta má svůj smysl
Na Facebook proto pravidelně
zveřejňujeme různé články, které
se týkají nejen našich programů,
ale také legislativy. Seznamujeme
uživatele s novými videonávody
a pracovními postupy. Přidejte
se tedy k nám, staňte se našimi
fanoušky, „lajkujte“, sdílejte či
komentujte. S námi budeme mít
přehled o všem důležitém.
Navíc jsme na facebooku založili
skupinu DUEL – uživatelé,
uživatelům, kde si můžete
vzájemně předávat zkušenosti, rady
a legislativní znalosti. Věříme, že si
s rostoucím počtem řad duelistů
najde i tento kanál své přiznivce.

Slosování úspěšných řešitelů osmisměrky
„V předchozím čísle našeho Ostnáče jste měli
všichni možnost zúčastnit se soutěže o drobné
ceny. Stačilo zdolat osmisměrku a zaslat
její správné řešení. Obdrželi jsme ke stovce
správných odpovědí a pan Ježek z nich vylosoval
tři výherkyně! Dámám jsme se rozhodli věnovat
kromě drobností, které upotřebí v kanceláři, také
upgrade pro rok 2018 ZDARMA! Gratulujeme!“,
Ing. Pavel Kuchár, grafické oddělení

Zakladatel společnosti Ježek software s.r.o.,
pan ing. Tomáš Ježek právě z osudí vylosoval
prvního z výherců.

Vylosovaní výherci
»
»
»

Věra Havlovičová, licence #67874
Drahoslava Marková, licence #51459
Eva Houlíková, licence #40358

Ekonomické systémy DUEL a STEREO pro účetní a podnikatele
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Videonávody k systému DUEL
Pokračujeme v produkci videonávodů k ekonomickému systému DUEL. Od léta
2016 jsme zveřejnili 19 nových videonávodů. Kromě www stránek je všechny
najdete i na Facebooku, v nápovědě a některé i přímo v programu. Pomocí
čtečky QR kódu si libovolný návod snadno spustíte, pak už jen sledujte, jak je
práce s DUELem příjemná, intuitivní a snadná...

» Logo a razítko v tiskopisech – podívejte se,
jak lze přidat jednoduše razítko na fakturu,
objednávku nebo jak přidat na razítko
podpis konkrétního uživatele.

» Instalace programu – nevíte jak správně
nainstalovat program DUEL? Tento
videonávod vám poradí jak na to.

» Šablony – v tomto dílu se dozvíte, jak vám
mohou šablony usnadnit pořizování nových
záznamů.

» Registrace programu – zakoupili jste
program DUEL a chcete pomoci
s jeho registrací? Postupujte podle
tohoto našeho videonávodu.

» Hromadné úpravy a mazání – potřebujete
provést stejnou změnu u více záznamů
najednou? Podívejte se, jak na to.

» Instalace UPDATE – jste uživatelem DUELu
a máte platnou licenci pro aktuální rok?
V průběhu roku máte možnost provést
aktualizace pomocí bezplatného UPDATE.

» Naplánované úlohy – chcete nastavit, co se
má stát po spuštění programu, například
otevření vybrané agendy nebo chcete
pravidelně spouštět aktualizaci kurzů měn?

» Instalace UPGRADE – upgrade je většinou
meziroční aktualizace programu, pokud si
nejste jisti s její instalací, podívejte se na
tento díl z řady našich videonávodů.

» Možnosti zobrazení – přizpůsobte si vzhled
programu, převlékněte ho do jiných barev,
zvýrazněte formuláře. Upravte pracovní
prostor, skryjte nevyužívané panely.
» Dokumenty a média – mít vše na jednom
místě? Například k personální kartě je
možné připojit scan fotografie, pracovní
smlouvu a další důležité dokumenty.

» Příprava na EET – než začnete s EET
v programu, je nezbytné provést přípravné
kroky, např. získání certifikátu, přihlášení do
portálu, založení pokladních míst.
» Nastavení DUELU na EET – krok za krokem
vás provedeme správným nastavením
programu DUEL pro odesílání tržeb do
systému EET.

» Vystavení faktury – ukážeme vám, že
vystavení faktury je v DUELU hračka.
S naším videem vám k tomu postačí pár
kliknutí.
» Uživatelé – stručný videonávod k tomu, jak
spravovat uživatele programu DUEL.

» Práce v DUELU s EET – praktická ukázka
práce s EET v jednotlivých agendách
programu DUEL.
» JswEET – poradíme vám jak nainstalovat
a používat naši bezplatnou aplikaci, která
slouží k zasílání tržeb do systému EET.

» Šarže a výrobní čísla – kompletní návod ke
správnému používání šarží a výrobních čísel
v modulu Sklady.
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» Převod dat ze STEREA – v tomto
videonávodu si ukážeme jak je do DUELu
snadné převést data z programu STEREO.
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