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STEREO tu nebude na věky...
Již delší dobu se zabýváme otázkou: Co bude, až nové
počítače nebo operační systémy neumožní provoz
STEREA a ostatních DOS programů?
Abych se přiznal, děsí nás představa, že by
třeba po některé aktualizaci operačního
systému mohly přestat fungovat všechny
najednou! Již několik let jsou nové počítače
vybaveny 64 bitovými Windows, a tak
STEREO lze provozovat pouze v emulátoru
DOSBOX nebo VDOS, kde je ovšem běh
programu výrazně pomalejší.

Tato školení pořádáme v České Lípě,
Praze a Prostějově, stačí si jen vybrat
termín, který Vám bude vyhovovat.
V případě potřeby jsme připraveni nabídku
termínů rozšířit. V rámci akce zdarma
poskytujeme také vzdálenou podporu
paušálem pro aktuální verzi programu
DUEL. Podrobnosti naší nabídky najdete
na našem webu na adrese
www.jezeksw.cz/prechod-duel .

Je nám jasné, že vývoj nelze zastavit
a přijde den, kdy STEREO bude jen
muzejním exponátem. Není otázkou jestli,
ale kdy k této situaci dojde. Věříme, že pro
Vás není novinkou, že vyvíjíme moderní
systém DUEL, který v hlavních rysech
vychází ze STEREA a přitom toho umí
mnohem víc. Jako jediný umí převzít data
ze všech jeho modulů a není tedy
s přechodem nutné čekat na roční závěrku.

Samozřejmostí je možnost se s DUELem
podrobně seznámit prostřednictvím
demoverze. Můžete si také stáhnout
převodový můstek ze STEREA a podívat
se na svá data v demoverzi DUELu. Pro
případné dotazy je Vám k dispozici naše
technická podpora.

DUEL 2018

ZeříkáSTEREA
Ing. Tomáš Ježek,
na software
zakladatel Ježek

Exkluzivní, časově omezená nabídka platná do 31. 8. 2018

3 důvody proč přejít na DUEL právě teď

Podobné úvahy nás dovedly k nabídce
Ze STEREA na DUEL, rozeslané všem
uživatelům programu STEREO koncem
letošního dubna. Do nabídky jsme
promítli zkušenosti těch, kteří již přechod
úspěšně zvládli. Součástí je třeba úvodní
školení obsluhy zdarma, které podle
našich zkušeností výrazně zkrátí dobu
seznamování s programem a umožní
DUEL od začátku efektivně využívat.

Ze STEREA
na

„Je nám jasné, že vývoj
nelze zastavit a přijde den,
kdy STEREO bude
jen muzejním exponátem.
Není otázkou jestli, ale kdy
k této situaci dojde“,

Sleva 50 %

na zakoupení programu DUEL

Školení v ceně

4. 400 Kč
zdarma
Vzdálená správa v ceně

1. 500 Kč
zdarma

Sleva na zakoupení programu DUEL

Přesnou cenu snadno zjistíte na webu po zadání slevového kódu
a rozsahu požadované licence. Na rozdíl od STEREA je možné pro
každou stanici v síti individuálně vybrat moduly a tím výrazně snížit
cenu licence.
50% SLEVOVÝ KÓD PRO OBJEDNÁVKU NA WEBU: ST1805D06

Školení zdarma

Školení je nejefektivnější způsob, jak se s programem seznámit. Proto
jsme pro vás připravili bonus v podobě bezplatného úvodního školení
dvou vašich zaměstnanců v České Lípě nebo Prostějově zcela zdarma.
Pracuje Vás s programem více? Další osoby zaškolíme se slevou 50 %
ze standardních cen.
UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS A IHNED MŮŽETE ZAČÍT S DUELEM PRACOVAT.

Vzdálená správa zdarma

Především v začátcích práce s DUELEM se vám zvýšená podpora našich
techniků může hodit. Proto vám přidáme zdarma ještě Vzdálenou
správu paušálem s platností až do konce února 2019. Při volání na
hotline se k vám mohou technici připojit a spolu můžete vše potřebné
provést přímo na vašem počítači, na vašich datech.

Všechny uvedené výhody získáte při objednávce programu DUEL do 31. 8. 2018.

Platnost AKCE do

31. 8. 2018

www.jezeksw.cz

DUEL 2018

Exkluzivní, časově omezená nabídka platná do 31. 8. 2018

Řekněte nám, kdy plánujete přejít Vy...
3 důvody proč přejít na DUEL právě teď

Sleva 50 %

na zakoupení programu DUEL

Sleva na zakoupení programu DUEL

Přesnou cenu snadno zjistíte na webu po zadání slevového kódu
a rozsahu požadované licence. Na rozdíl od STEREA je možné pro
každou stanici v síti individuálně vybrat moduly a tím výrazně snížit
cenu licence.
50% SLEVOVÝ KÓD PRO OBJEDNÁVKU NA WEBU: ST1805D06

Při akci Ze STEREA na DUEL je pro nás důležitá zpětná vazba. Aktuálně odpovídáme na dotazy a průběžně
Školení zdarma

Školení v ceně
vyřizujeme
došlé objednávky, děkujeme! Pro zajištění dostatečné kapacity a kvality servisu bychom rádi

4. 400 Kč
věděli, kdy plánujete na DUEL přejít. Navštivte proto, prosím, stránku www.jezeksw.cz/prechod-duel
zdarma
Školení je nejefektivnější způsob, jak se s programem seznámit. Proto
jsme pro vás připravili bonus v podobě bezplatného úvodního školení
dvou vašich zaměstnanců v České Lípě nebo Prostějově zcela zdarma.
Pracuje Vás s programem více? Další osoby zaškolíme se slevou 50 %
ze standardních cen.
UŠETŘÍTE PENÍZE I ČAS A IHNED MŮŽETE ZAČÍT S DUELEM PRACOVAT.

a odpovězte na otázku Kdy plánujete přechod?
Vzdálená správa v ceně

Vzdálená správa zdarma

Především v začátcích práce s DUELEM se vám zvýšená podpora našich
techniků může hodit. Proto vám přidáme zdarma ještě Vzdálenou
správu paušálem s platností až do konce února 2019. Při volání na
hotline se k vám mohou technici připojit a spolu můžete vše potřebné
provést přímo na vašem počítači, na vašich datech.

Zadáte
pouzeKč
své licenční číslo STEREO a vyberete rok plánovaného přechodu.
1. 500

zdarma

AKCE do

Za odpovědi Vám předem děkujeme.Platnost 2018
31. 8.
Všechny uvedené výhody získáte při objednávce programu DUEL do 31. 8. 2018.
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Povinností každého správce dat je maximální zabezpečení osobních údajů - mimo jiné je nelze jen
tak předávat dalším osobám nebo firmám. To platí např. i pro podnikatele, kteří si nechávají svou
účetní nebo mzdovou agendu zpracovávat externě účetní kanceláří.
Obecné nařízení EU 2016/679 (GDPR) v článku 28 stanoví, za jakých podmínek může
správce předat data ke zpracování dalšímu zpracovateli. V odstavci 3 je upřesněno,
že takové zpracování se řídí smlouvou nebo jiným právním aktem, které zavazují
zpracovatele vůči správci a v nichž je stanoveno:

Základní pojmy

» předmět a doba trvání zpracování,

Subjekt

» povaha a účel zpracování,

fyzická osoba ve všech významech

» typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů,

(privátní osoba, OSVČ, obchodní

» povinnosti a práva správce.

partner, zaměstnanec...).

Speciálně upozorňujeme na to, že pokud chce zpracovatel data postoupit dále (dochází
k tzv. řetězení zpracovatelů), musí k tomu mít zmocnění primárního správce. Smlouva
musí být vyhotovena písemně, připuštěna je ale i elektronická forma.

Správce dat
OSVČ nebo právnická osoba, která při
a pro své činnosti zpracovává osobní

Celá řada uživatelů našich programů využívá služeb účetních
a daňových kanceláří a dokonce zhruba polovina ze všech
vede účetnictví na zakázku. Sepsání smlouvy mezi správcem
a zpracovatelem je ve všech těchto případech povinné!

údaje rezidentů EU.

Zpracovatel dat
Ten, kdo zpracovává údaje pro správce.

Abychom našim zákazníkům novou povinnost co nejvíce usnadnili, vyjednali jsme
s partnerskou firmou DATABOX s.r.o. (provozovatelem portálu ŽivéGDPR.cz) speciální akci.
Ze svého produktu GDPR – Snadno a rychle pro nás vyjmuli vzorovou smlouvu a zdarma ji
zveřejnili na stránce www.zivegdpr.cz/jezeksw. Tento dokument, sepsaný renomovanými
právníky, mohou využít jak správci, tak zpracovatelé - uzavření smlouvy je v zájmu obou stran a nezáleží na tom, kdo je „navrhovatelem“.
Portál www.zivegdpr.cz můžete využít jako další informační zdroj k problematice ochrany osobních údajů, v sekci Produkty je potom
podrobně popsána i nabídka již zmíněného řešení GDPR – Snadno a rychle. Rozhodně doporučujeme Vaší pozornosti!

GDPR balíček a zkušenosti od klientů...
Od okamžiku, kdy vešlo ve známost nařízení EU k GDPR, nám

Balíček jsme začali nabízet před dvěma měsíci a do dnešního dne

bylo jasné, že nová pravidla a jejich aplikace budou zdrojem

za sebou máme celou řadu úspěšných misí. Reakce všech dosud

příjmů různých „vykuků“, kteří se na neznalosti ostatních pokusí

navštívených firem (zájem je i mezi neuživateli našich programů)

vytěžit spoustu peněz. Naproti tomu jsme chtěli nabídnout

jsou pozitivní, a proto jsme se rozhodli nabídku GDPR balíčku ještě

našim uživatelům tzv. GDPR balíček, který má za účel objasnit

více podpořit. Bližší informace o obsahu a ceně najdete na naší

všem zájemcům problematiku GDPR, provést vstupní analýzu

speciální stránce www.jezeksw.cz/gdpr.

dějů ve firmě, provést v rozsahu služby částečnou GAP analýzu
a posouzení vlivu. Stručně a zjednodušeně řečeno se snažíme
firmám pomoci s rozjezdem všech opatření potřebných pro
aplikaci nařízení GDPR.

Za 12.000 Kč bez DPH + cestovné získáte
úvodní zaškolení, vyhodnocení dotazníku, ukázkovou analýzu
vybraného předmětu činnosti, vysvětlení dopadu na vaše
směrnice, doporučení pro IT, tvorbu jízdního řádu GDPR.
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Aktuální dění v legislativě
Účetní výkazy
K 1. lednu 2018 došlo nejen k formální legislativně-technické úpravě zákona o účetnictví, ale také k novelizaci
jeho prováděcí vyhlášky č.500/2002 Sb., pro podnikatele. Změny spočívají zejména v přejmenování některých
položek a jiném uspořádání. V souvislosti s touto novelou byly také upraveny České účetní standardy. Jejich
novelizaci najdete na stránkách Ministerstva financí ČR.

„Vzhledem k novele prováděcí vyhlášky jsme upravili algoritmy výkazů a související
tiskové výstupy. Změny budou součástí prázdninové verze programu DUEL“,
upřesňuje Gábina Roučová, legislativní specialistka Ježek software

Dlouhodobé ošetřovné
Od 1. června 2018 platí nová dávka ze systému nemocenského pojištění, tzv. dlouhodobé ošetřovné, kterou připravilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí. Novou dávku přináší novela zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. Nárok na dlouhodobé ošetřovné
bude mít zaměstnanec, který pečuje o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí. Podmínkou je, že
nevykonává v zaměstnání, z něhož dlouhodobé ošetřovné náleží, nebo v jiném zaměstnání práci. Právo vznikne i osobě samostatně
výdělečně činné!
» Podpůrčí doba činí 90 kalendářních dnů
» Výše dávky za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu
Zároveň s novelou zákona o nemocenském pojištění, která upravuje pravidla pro poskytování ošetřovného, nabývá 1. června 2018 účinnosti
novela zákoníku práce č.262/2006 Sb., která mění některé pracovněprávní souvislosti. Zaměstnavatel nemusí volno poskytnout vždy. Např.
podle nového §191a, pokud mu brání vážné provozní důvody. Své stanovisko k poskytnutí pracovního volna sdělí zaměstnanci písemně. Zákon
o nemocenském pojištění a zákoník práce mění v souvislosti s dlouhodobým ošetřovným zákon č. 310/2017 Sb. s účinností od 1. června 2018.

Mácháč 2018
V letošním roce pořádáme již osmý ročník
legislativního školení s ing. Ivanou Pilařovou
v HOTELU ****PORT u Máchova Jezera.

» 8. – 11. listopadu 2018
» HOTEL****PORT
Máchovo jezero
» Cena 5.990 Kč (bez DPH)
» Wellness opět v ceně

Jak se přihlásit
Registrační formulář najdete na
www.jezeksw.cz/skoleni. Uzávěrka
přihlášek je 17. října 2018.
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Nový videonávod pro Exekuce
Pro DUEL 14 jsme připravili další videonávod, tentokrát na téma Exekuce.
Z našeho webu nebo pomocí QR čtečky si ho snadno spustíte...
» Exekuce – ukážeme si, jak správně pracovat s exekučními příkazy
zaměstnanců, projdeme kontrolu parametrů ovlivňujících výpočet, zadání
exekučního příkazu a nakonec spustíme vlastní výpočet srážek...

Zprostředkování
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 2019 jako
obchodní argument. Při koupi programu DUEL nebo
STEREO od 1. září 2018 od nás nový zákazník dostane
upgrade na rok 2019 zdarma.
» Jako účetní kancelář doporučte program DUEL nebo
STEREO svým klientům a vyměňujte si data nebo
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 DUELU i do STEREA.
» Zprostředkovatelskou provizi nelze kombinovat
s dalšími slevami!

Získáte-li nového zákazníka, použijte objednávku na našem
webu. Pro vyplacení provize uveďte do poznámky své licenční
číslo, jméno nebo název firmy.
Více informací získáte na obchodním oddělení 487 522 449.

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

Vzdálená správa paušálem pouze za 1.000 Kč
Řada uživatelů již využívá ke své plné spokojenosti podporu formou Vzdálené
správy paušálem s ročním předplatným 1.500 Kč bez DPH.

Už od 1. června 2018 nabízíme možnost předplatit si Vzdálenou
správu paušálem se slevou 500 Kč.
Za cenu 1.000 Kč bez DPH získáte do 28. února 2019 nárok na připojení technika
při běžném hovoru na Hotline a to až na 30 minut každý den. Bližší informace

Jsme připraveni
poskytnout
všem patřičnou
pomoc s našimi
programy a je
jen na Vás, zda
využijete tu
optimální formu.
SLEVA 500 Kč

naleznete na www.jezeksw.cz v sekci Podpora / Vzdálená správa.
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Letní verze DUEL 14.1 už klepe na dveře...
Tak jako každoročně, i letos plánujeme vydat letní „prázdninovou“ aktualizaci programu DUEL.
Ponese označení DUEL 14.1 a pro registrované uživatele verze 14.0 bude jako obvykle zdarma.
Asi největším tématem, které se nese připravovanou verzí, je snadná možnost
přizpůsobení velikosti zobrazovaných údajů v programu co největšímu počtu variant
displejů, jejich rozlišení a nastavené velikosti písma. Na jedné straně spektra stojí malé
displeje s rozlišením 1024 x 768 px, kde mohou mít uživatelé ještě navíc nastavené
zvětšení 125 %, na druhé potom moderní „obří“ displeje s rozlišením 4K. Cílem je, aby
měl každý možnost nastavit program tak, aby jeho použití bylo co nejvíce komfortní.
Další skupinou zpracovávaných námětů jsou vylepšení, která usnadní používání zejména
novým uživatelům. To je důležité i s ohledem na probíhající akci „Přechod ze STEREA
na DUEL“. Příkladem je např. přepracovaný odskok do číselníků, kdy bude možné ihned
přepnout do režimu pořízení nového záznamu.
Kromě toho samozřejmě probíhají práce i na dalších funkcích, které program posunou
dále. Pracujeme např. na přímém odesílání dokumentů datovou schránkou nebo na
podpoře účetních analýz nad více zpracovávanými firmami zároveň. Těšíte se? My ano!

Účtenková loterie a QR kódy
Ministerstvo financí zveřejnilo 16. 4. 2018 finální specifikaci QR kódu, pomocí kterého se účastníkům účtenkové loterie výrazně usnadní
zadávání účtenek do systému. QR kód obsahuje všechny informace potřebné pro registraci účtenky – tedy datum a čas přijetí tržby,
celkovou částku, režim a FIK nebo BKP kód. Nepovinně potom může zahrnovat i DIČ poplatníka. Pokud bude Vaše aplikace pro registraci
účtenek obsahovat možnost snímání QR kódů, bude zadání nové účtenky velmi jednoduché – stačí ji „vyfotit“ chytrým telefonem
a vše se načte automaticky. Záleží pouze na tom, zda dodavatel systému tisk QR kódů na účtenkách podpoří.

„Naše letní verze DUELu samozřejmě QR kódy na účtenkách
obsahovat bude. Přejeme hodně štěstí ve hře“,
potvrzuje Mgr. Pavel Löffler, vedoucí vývoje programu DUEL.

Sledujte naše www stránky, kde novou verzi nabídneme ke stažení s aktuálními návody a postupy...

Konec podpory MS SQL Serverů 2000 a 2005 je tu!
Prázdninová verze DUEL 14.1 přestane podporovat dvě nejstarší
verze MS SQL Serveru. Přejděte na nejnovější MS SQL Server!
Microsoft pro SQL Servery 2000 a 2005 ukončil podporu již
dávno, proto věříme, že všichni uživatelé placených verzí na
novější servery přešli. Uživatelé bezplatných variant MSDE
mohou upgradovat zdarma. Čím novější verze SQL, tím lepší.

Pokud si s aktualizací svého MS SQL Serveru neporadíte sami,
zavolejte na náš hotline 487 714 600 a určitě najdeme řešení.
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Aktuality z technické podpory
Noví kolegové na hotline

Letní prohlídky dat už nyní

Statistika počtu kontaktů

U klientů, kteří používají DUEL více let,
narážíme na situace, že nemají provedeny

2017

základní údržby SQL databází. To může

29.935

způsobovat zpomalení práce a někdy i jiné

119/den

komplikace.

2018

13.191
139/den

Protože nyní je oddělení péče o zákazníky
vytíženo méně, než je tomu v ostatních
částech roku, nabízíme službu, při níž
provedeme zmiňovanou údržbu, ale
i kontrolu konzistence dat účtovaných
Je to již delší dobu, kdy jsme představovali

firem a samozřejmě i další optimalizaci.

Loni jsme uskutečnili 29.935 kontaktů
s klienty. Těžištěm byly telefonické hovory,
zbytek zahrnoval e-maily a osobní setkání.
Letos dosáhl počet kontaktů během 95

nové kolegy, se kterými přicházejí do

Zájemci si prohlídku mohou objednat

pracovních dnů už čísla 13.191. Denně tak

styku naši uživatelé. Nejnovější posilou

telefonicky na čísle 487 714 600 nebo

řešíme až 139 dotazů od konzultací k DUELU

našeho týmu je Pavel Rivola, který prošel

e-mailem na adrese duel@jezeksw.cz.

a STEREU, přes správu počítačů a sítí až po

zácvikem a již nyní se s ním můžete

Cena poskytované služby vychází z ceníku

legislativu. Tato čísla jsou pro nás důvodem

setkávat na linkách technické podpory.

služeb a činí 1.000 Kč bez DPH za hodinu.

k hrdosti nad vykonávanou prací.

AddOn system s.r.o. – partner pro Moravu
Rádi bychom Vám představili společnost
AddOn system s.r.o., která je našim
největším a nejzkušenějším partnerem
působícím hlavně na Moravě.
Mezi služby, které v rámci zavádění a podpory systému
DUEL nabízí, patří školení, individuální konzultace, vlastní
HOTLINE, podpora přes vzdálený přístup, úpravy systému
a tiskových sestav a další. AddOn system disponuje také
vlastní učebnou, kde probíhají veškerá nabízená hromadná

Doplňky napojené na DUEL od AddOn system s.r.o.:
» Docházkový a přístupový systém ALVENO
» DUEL report – manažerské přehledy
» DUEL servis – automatické zálohování
a údržbové funkce ve skladech
» Napojení na e-shop FASTCentrik
» Vytěžování dokumentů MS SharePoint
» ORSEO mobilní sklad, tisk čárových kódů
» DUEL v cloudu

školení k systému DUEL. Partner je schopen díky svému
týmu odborníků s několikaletými zkušenostmi s prodejem,
zaváděním a podporou informačních systémů pokrýt
veškeré moduly systému DUEL.

„Chceme uživatelům nabídnout doplňky
k systému, které jsou samozřejmě
přímo napojeny na DUEL a nejsou
integrovány do programu jako je např.
docházkový systém, řešení čárových
kódů, napojení na e-shop, manažerské
přehledy, vytěžování dokumentů,
napojení na externí aplikace atd.“,
uvádí Lubomír Voráč, jednatel AddOn system s.r.o.

www.addonsystem.cz
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Tato stránka je reklamním sdělením společnosti Team Update s.r.o.

Jednička v doplňkových službách pro DUEL

Orseo mobilní sklad
» Aplikace určena výhradně pro zefektivnění a zjednodušení práce s DUELem.
» Přihlašování uživatelů pro vstup do terminálu pod jménem a heslem.
» Množství nastavení pro individuální přizpůsobení konkrétnímu provozu.
» Lze nastavit veškeré číselníky, které souvisí s provozem modulu Sklad.
» Zobrazení aktuálních informací o položce z agendy Položky na skladě.
» Možnost přiřazení fotografií do Katalogu položek.
» Podpora šarží včetně případného data expirace a podpora výrobních čísel.
» Plnohodnotná práce s prodejními cenami, individuálními slevami i ceníky.
» Vytváření dokladů s cizí měnou, volitelné číselné řady, možnost členění na
střediska, výkony, zakázky, vazby mezi doklady.
» Okamžité odeslání dokladu po jeho dokončení do systému DUEL.
» Tisk různých štítků v několika formátech na kotoučové tiskárně.
» Obsahuje Příjemky, Skladové operace, Inventury, Výrobu, Kasu
(Maloobchodní prodej), Fakturaci, Objednávky přijaté i vystavené,
Informace o položce, Načtení obrázku vyfoceného čtečkou do Katalogu
položek, Úpravu EAN kódu položky v Katalogu položek.

Aplikaci je možné individuálně
přizpůsobit. V případě, že jste nenalezli
operaci, kterou potřebujete, nás prosím
kontaktujte, my Vám ji do
zařízení přidáme.

Orseo mobilní sklad

Mobilní čtečky čárových kódů spolupracující s informačním systémem DUEL
Orseo mobilní sklad je optimalizovaný výhradně pro informační systém DUEL. Jedná
se o komplexní online i offline řešení pro čtečky čárových kódů. Umožnuje obsluhovat
veškeré skladové procesy – příjmy, fakturaci, maloobchodní prodej, převody, inventury
a expedici zboží. Dokáže pracovat jak on-line přímo s aktuální databází skladu, tak
off-line např. v externích skladech bez stálého připojení k DUELu.
Team Update s.r.o.
Telefon: +420 777 549 548 • orseo@orseo.cz • www.orseo.cz
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