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Ekonomické  systémy  DUEL  a  STEREO  pro  účetní  a  podnikatele OSTNÁČ  6/2019   |  1

MÁCHÁČ 2019
Ohlédnutí za devátým 
ročníkem oblíbeného 
legislativního školení 
s Ing. Ivanou Pilařovou.

VYHRAJTE 
WELLNESS
Zprostředkovatelská 
soutěž o pobyt v Hotelu 
****PORT jde do fi nále.

EET – TEORIE 
A PRAXE
Zjistěte, co musíte znát 
a zařídit, než odešlete 
svou první tržbu do EET.

do 31. 12. 2019 26. února 2020
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ORSEO - jednička s doplňky 
a rozšířeními pro DUEL.

Propojení eBRÁNA e-shopu 
a DUELU ve fi rmě REJ s.r.o.

Přejeme vám klidné prožití závěru letošního roku  
a úspěšný start do roku nového. Těšíme se na další 
spolupráci a za tu dosavadní vám srdečně děkujeme.
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Ohlédnutí za školením Mácháč 2019
Začátkem listopadu, 

jsme vás přivítali 
na oblíbeném 

legislativním školení 
vedeném paní Ing. 
Ivanou Pilařovou

 již po deváté.

Téma Daňové a účetní novinky v roce 2019 a 2020 opět přilákalo 
účastníky z rozličných koutů republiky a po tři dny patřil 
čtyřhvězdičkový Hotel PORT účetním, podnikatelům a všem, kteří 
mají co do činění s daněmi a účetnictvím. Paní lektorka byla jako 
vždy ve skvělé formě a dva přednáškové dny se díky jejímu espritu 
daly bez problémů zvládnout. 

Obzvlášť, když příjemné zázemí hotelu nabízelo zdarma relaxační 
wellness aktivity ve formě volného vstupu do bazénu, vířivky 
a páry. Účastníci čile kombinovali náročný výklad a odpočinek. 
Mnozí si objednali masáže, jiní si dopřáli řádné protažení během 
ranní jógy a bazén se již v 7 hodin ráno hemžil plavci, kteří si dali 
před snídaní a přednáškou pár délek. Za svítání bylo možné potkat 
naše účastnice při kondičním běhu kolem jezera!  

Mýtus o tom, že účetní jsou kancelářské myši, 
vzal v Portu pěkně za své!
Kdo by předpokládal, že 120 účetních po náročném 
osmihodinovém výkladu ulehne, ten by se velmi mýlil. Naopak! 
Bylo báječné sledovat, jak se ze soustředěných, vážných 

posluchačů stávají při pátečním tanečním večeru uvolnění, skvěle 
naladění lidé, kteří to umí roztočit. 

Ani náročný páteční večer nezabránil našim disciplinovaným 
účastníkům zúčastnit se sobotního programu, který byl plně v režii 
Ježek software. Letošní dopolední seminář věnoval Mgr. Pavel 
Löffler aktuální problematice EET. Také konzultační stolky v baru 
Komodor byly po celé dopoledne v obležení a naši čtyři pracovníci 
z oddělení technické podpory bez oddechu zodpovídali individuální 
dotazy. Sobotním dopolednem skončil třídenní přednáškový 
maraton a my věříme, že účastníci letošního školení měli šanci 
nejen načerpat důležité informace, ale i energii a dobrou náladu do 
dalších dnů.

„Těšíme se na setkání 
na jubilejním 10. ročníku 

legislativního semináře 
v listopadu 2020!“ 
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Doporučte DUEL a užijte si RELAX

Doporučte DUEL svým kolegům nebo známým a zjednodušte jim práci. Pokud po Vašem doporučení 
klapne prodej DUELU do 31. 12. 2019, získáte provizi 20 % a navíc si zahrajete o wellness pobyt pro 
2 osoby ve čtyřhvězdičkovém Hotelu ****PORT u Máchova jezera.

Na provizi a účast v soutěži mají nárok pouze vlastníci licence programu DUEL nebo STEREO.
Úplná pravidla soutěže naleznete na webových stránkách www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

Soutěž o wellness pobyt za úspěšné doporučení DUELU jde do finále!

Rozhodli se pro koupi? 
Pak je to jednoduché. Stačí, aby při objednávce 
programu nahlásili vaše licenční číslo jako 
zprostředkovatele. O zbytek se postaráme.

Váhají s koupí? 
Předejte nám na ně kontakt. Pokud dojde do 
3 měsíců od zkontaktování naším pracovníkem 
k úspěšnému prodeji, pak i vy získáváte nárok 
na vyplacení provize.  

V případě úspěšně zrealizovaného prodeje vám pošleme podklady pro vyfakturování vaší provize. 
Tu vám pak podle vaší faktury proplatíme. Více na www.jezeksw.cz/zprostredkovani.

„Vítězného zprostředkovatele, který získá voucher na wellness 
pobyt v Hotelu ****PORT, vylosujeme 2. ledna 2020.“ 

Už jen chvilku můžete 
soutěžit o wellness 
pobyt pro 2 osoby 
v Hotelu ****PORT!

Zprostředkovatelé 
všech objednávek 

zaplacených do konce 
roku 2019 budou 

zařazeni do slosování. 



Líbí se vám naše akualizovaná skripta?  

Týká se vás květnová vlna 
EET? Víte, co musíte znát 
a zařídit, než odešlete svou 
první tržbu z DUELU nebo 
ze STEREA?

» 26. února 2020
» HOTEL****PORT
 Máchovo jezero
» Cena 2 200 Kč (bez DPH)

Upozorňujeme na mimořádné školení 
EET – teorie a praxe v programech JSW

Upozorňujeme na mimořádné školení 
EET – teorie a praxe v programech JSW

Objednávejte na www.jezeksw.cz/eet nebo na telefonním čísle 731 102 712.

Absolvujte školení – má to smysl

Vyberte si formu, která vám nejlépe sedí a přihlaste se! Lektoři vás naučí rutinní 
úkony i nejlepší vychytávky, které zrychlí vaši práci v programu. Začátečníkům určitě 
doporučujeme školení Ovládání DUELU, které mnohdy postačí pro samostatné 
zorientování se v dalších modulech. Rozhodně je ale nezbytným odrazovým můstkem 
pro následná školení – Účetnictví v DUELU, Sklady v DUELU, Mzdy v DUELU. Všechny 
tyto základní kurzy pravidelně pořádáme v České Lípě, Praze i Prostějově. Navíc jsme 
pro vás připravili spoustu dalších lákadel. Podívejte se do tabulky níže...

Jděte na školení a svěřte se do péče našich lektorů
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ÚZ Účetní závěrka 5. – 6. 2. 2020 Praha AZ 3 900 Kč
D8 DUEL efektivně 17. 2. 2020 Česká Lípa 1 800 Kč
ÚZ Účetní závěrka 19. – 20. 2. 2020 Prostějov 3 900 Kč
EET 2 EET – teorie a praxe v programech JSW 26. 2. 2020 Doksy 2 200 Kč
AS Aktivní saldokonto 5. 3. 2020 Praha AZ 1 800 Kč
DA Analýzy v DUELU 6. 3. 2020 Praha AZ 1 800 Kč
D7 Maloobchodní prodej v DUELU 7. 4. 2020 Česká Lípa 1 800 Kč
ZFP Zálohové faktury v praxi 14. 4. 2020 Česká Lípa 1 200 Kč
CS Cenotvorba ve Skladech 29. 4. 2020 Česká Lípa 1 200 Kč
D6 Úprava sestav v DUELU 12. 5. 2020 Česká Lípa 1 200 Kč
D6 Úprava sestav v DUELU 3. 6. 2020 Praha WK 1 800 Kč
SM Speciality ve Mzdách 10. 6. 2020 Praha WK 1 600 Kč

Nenašli jste kurz, který by řešil téma, o které máte zájem? Zavolejte 731 102 712 a my vám ušijeme školení na míru.

Lahůdky a speciality pro první pololetí roku 2020
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Termín EET povinné pro všechny se blíží!

Avizované 3. a 4. fáze zavádění evidence tržeb nakonec budou 
spuštěny najednou, defi nitivní termín je 1. 5. 2020. Až na nepříliš 
početné výjimky byl dodržen původní rozsah poplatníků, kterých 
se Evidence tržeb bude týkat – zjednodušeně se tedy dá říci, že ET 
bude povinná pro všechny zbývající.

Zavedení evidence tržeb obnáší v teoretické rovině znalost alespoň 
základních pojmů, legislativních předpisů a s nimi spojených 
povinností. Nasazení do praxe potom předpokládá schopnost 
získat autentizační údaje, zaregistrovat upřesňující údaje na 
portále a vygenerovat a nainstalovat potřebné certifi káty. 

Pokud pro EET používáme nějaký software, musíme program 
nastavit, certifi káty přiřadit jednotlivým pokladním místům, 
naučit se používat příslušné operace a ideálně vše vyzkoušet 
v testovacím režimu. 

Je toho opravdu hodně a doporučujeme 
přípravu nepodcenit. 
Pokud navíc budeme žádat nějakou výjimku, např. povolení 
zvláštního režimu, musíme počítat se lhůtami, které na vyřízení 
naší žádosti fi nanční úřady mají. 

Začít řešit evidenci tržeb v dubnu již 
může být pozdě!

Po několika odkladech a dlouhých obstrukcích přeci jen jde evidence tržeb do fi nále. Od roku 2016, 
kdy byla spuštěna 1. vlna, se však pár věcí změnilo a zejména poslední novela zákona přinesla 
několik novinek, se kterými je vhodné se seznámit.

Chcete se dozvědět více? 
» Vše o EET pro uživatele STEREO a DUEL se dozvíte na 

kurzu EET – Teorie a praxe v programech JSW.

» Pro zájemce z řad ostatní veřejnosti je potom určen 
seminář EET od A do Z pro každého.

 Přihlásit se můžete na našich webových stránkách nebo na 
telefonu 731 102 712. Těšíme se na vás! 

Proč jen „ET“ a ne „EET“? 

„Novela č. 256/2019 Sb. mimo jiné zavádí 
tzv. Zvláštní režim. Ten umožní povinnost 
evidence tržeb naplnit nejen elektronicky, 
ale i prostřednictvím speciálních 
papírových bloků, které si budeme 
vyzvedávat na fi nančních úřadech.“
upřesňuje Mgr. Pavel Löffler, 
jednatel společnosti Ježek software

Vše o EET pro uživatele STEREO a DUEL se dozvíte na 

 Přihlásit se můžete na našich webových stránkách nebo na 



Ekonomické  systémy  DUEL  a  STEREO  pro  účetní  a  podnikatele OSTNÁČ  6/2019   |  7

POZOR na končící platnost EET certifikátů

Jak na to? 
1. Otevřeme daňový portál  www.daneelektronicky.cz a přepneme 

se do sekce ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB.

2. Zvolíme odkaz SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB a pomocí 
autentizačních údajů pro EET se přihlásíme.

3. V horním menu klikneme na volbu CERTIFIKÁTY, otevře se 
nové okno aplikace pro správu certifi kátů.

4. Po kliknutí na volbu SEZNAM CERTIFIKÁTŮ v horním 
menu bude zobrazen podrobný výpis všech žádostí 
a vygenerovaných souborů, včetně data expirace.

 

Pokud vám „z ničeho nic“ přestane fungovat EET, na vině může být neplatný certifi kát. 
Pomineme-li možnost, že jej někdo z oprávněných osob vědomě zneplatnil, certifi kát mohl také 
automaticky expirovat.
Platnost certifi kátů vydaných pro EET je omezena na tři roky. Poplatníci, kteří si je vygenerovali pro první vlnu (před 1. 12. 2016), tak budou 
muset již letos přistoupit k jejich výměně. Kdo si na portále zadal e-mailovou adresu pro upozornění, měl by na blížící se konec platnosti být 
upozorněn automaticky, aktuální stav všech našich certifi kátů si lze ale snadno ověřit kdykoli.

Pokud zjistíme neplatný certifi kát, můžeme si ihned vygenerovat 
nový. Vytvoření certifi kátů je zdarma a nic nebrání jejich výměně 
i v předstihu např. v případech, kdy do konce platnosti zbývá jeden 
měsíc. 

Podrobný postup najdete ve videu na našich 
stránkách v sekci Podpora/ Videonávody/ 
Elektronická evidence tržeb/ Příprava na EET. 
Problematika vygenerování a instalace 
certifi kátů je popsána v čase od 3:30.

„POZOR – výměnu certifi kátů nelze 
podceňovat. Datové zprávy podepsané 
neplatným certifi kátem nebudou do 
systému EET vůbec přijaty a prodejci 
tak hrozí sankce za neplnění povinnosti 
evidovat tržby!“
upozorňuje Mgr. Pavel Löffler, 
jednatel společnosti Ježek software
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Obecné informace
Pro zaměstnavatele se sice již nebude vystavovat žádný díl 
rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, ovšem povinnost 
pojištěnce neprodleně informovat o své pracovní neschopnosti 
svého zaměstnavatele (např. telefonicky, mailem) i nadále trvá.

Bude zřízena nová služba „Data zaměstnavatelům o dočasné 
pracovní neschopnosti“ typu dotaz – odpověď, která bude 
fungovat přes kanál VREP (APEP), tj. kanál provozovaný 
již v současnosti pro příjem elektronických podání od 
zaměstnavatelů. Tato služba umožní průběžně automatizovaně 
stahovat do mzdového či personálního softwaru informace 
o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců. Obdobně 
bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému 
datových schránek.

Zaměstnavatel bude mít od 1. 1. 2020 možnost prostřednictvím 
ePortálu ČSSZ podat žádost o zasílání notifi kací o dočasných 
pracovních neschopnostech svých zaměstnanců. Notifi kace 
o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance budou zasílány do určených datových schránek a/
nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve 
své žádosti.

Informační letáky pro zaměstnavatele a pro pojištěnce najdete na 
stránkách České správy sociálního zabezpečení.

1. ledna 2020 bude spuštěn projekt elektronických neschopenek, 
jehož cílem je zjednodušení předávání informací mezi lékařem, 
zaměstnavatelem a ČSSZ. Zaměstnavatel již nebude přijímat 
doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského od pojištěnce, 
kterému je předával ošetřující lékař, a dále je předávat ČSSZ.

Notifi kace zasílané do datové schránky budou obsahovat údaje 
o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě 
PDF i XML souboru pro případné automatizované zpracování.

Notifi kace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat 
pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou 
pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

Prvotní notifi kace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti 
zaměstnance bude zaměstnavateli zasílána do datové schránky 
v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ – půjde 
o informativní zprávu zatím neověřenou v systémech ČSSZ, že 
u zaměstnance dotyčného zaměstnavatele lékař uznal pracovní 
neschopnost. Cílem je co nejrychlejší upozornění zaměstnavatele, 
zaslání ověřené notifi kace pak bude následovat po zpracování 
podání na straně ČSSZ.

eNeschopenky v DUELU a ve STEREU
1. Začátek, průběh a konec DPN – informace o DPN 

zaměstnanců bude možné do programů DUEL a STEREO 
pořídit třemi způsoby - ručně jako doposud, online přes kanál 
VREP nebo importem XML souboru eNeschopenky, která 
bude zasílána do datové schránky ze strany ČSSZ. Všechna 
importovaná data nalezneme v nové agendě eNeschopenky, 
kde bude možná v případě potřeby i manuální úprava (např. 
přiřazení zaměstnance, pokud se automaticky nepodaří 
spárovat eNeschopenku).

2. Práce s DPN – hodnoty z agendy eNeschopenky budou 
automaticky přebírány do agendy Nepřítomnosti a dále bude 
postup stejný jako dosud.
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Je dobré vědět…
» Od 1. 1. 2020 bude Příloha 

k žádosti o dávku: povinně pouze 
v elektronické podobě (papírově 
již nebude možné ji podat).

» Součinnost ČSSZ a zaměstnavatele s ohledem na exekuce 
bude beze změny (v programech v nových verzích bude 
připravena nová tisková sestava).

» Zaměstnavatel má povinnost do 8 dnů přihlásit nového 
zaměstnance. Pokud zaměstnanec v těchto osmi dnech 
onemocní, může se stát, že lékař nebude mít možnost 
zaměstnance přiřadit (ještě nebude v systému). Tuto situaci 
bude řešit ČSSZ.

» Při nemoci v ochranné lhůtě (po ukončení pracovního poměru) 
zaměstnavatel nic neřeší, ČSSZ si sama řekne o zaslání Přílohy 
k žádosti o dávku

» Lékař přiřazuje neschopenku dle rodného čísla a druhu 
činnosti. Na uživateli tedy bude, aby doplnil správný druh 
činnosti v programu. Důležité to bude zejména tehdy, má-li 
zaměstnanec více pracovních poměrů.

» Od 1. 1. 2020 nelze neschopenku stornovat.

» Při ukončení neschopnosti zaměstnavatel povinně zašle nový 
formulář - Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní 
neschopnosti.

» Cizincům se přidělují RČ s delší časovou prodlevou. Případnou 
neschopnost před přiřazením RČ tedy nebude mít lékař komu 
přiřadit. Tyto případy by měla řešit ČSSZ ve spolupráci se 
zaměstnavatelem.

» Doklady pro dočasné pracovní neschopnosti vzniklé 
v zahraničí budou vystaveny podle právních předpisů platných 
na území tohoto státu (mohou být v papírové podobě).

Odpovědi na nejčastější dotazy
najdete ve stejnojmenné sekci 
webových stránek ČSSZ na adrese
www.cssz.cz/web/eneschopenka

Vzdálená správa paušálem se 
zvýhodněním 20 %

Obchodní 
okénko

Využíváte stále možnost zaslání upgrade na dobírku? Chcete 
mít svůj balíček s instalačním diskem co nejdříve v ruce? 
Pak si objednejte upgrade do 31. 12. 2019 a dostanete svou 
zásilku v první vlně! Všechny dobírkové zásilky první vlny 
budou předány České poště v pondělí 20. ledna 2020 a měly 
by být u všech adresátů spolehlivě do konce ledna 2020.

V rámci upgrade můžete objednat moduly, které dosud 
nemáte se slevou 20 % z ceníkových cen pro rok 2020.

Kdo dřív přijde, ten dřív upgraduje!

Sleva 20 % na dokoupení dalších 
modulů v rámci upgrade

„Pokud chcete mít včas své nové 
verze, tak si pospěšte s objednávkou. 

V sekci Upgrade 2020 v Zákaznické 
zóně www.jezeksw.cz si můžete 
ověřit, zda vaši objednávku 
evidujeme. Jinak nám napište 
na obchod@jezeksw.cz,“
říká Eva Frišová, vedoucí distribuce

V rámci objednávky Upgrade 2020 
si můžete objednat také službu 
Vzdálená správa paušálem a to 
jen za 1 200 Kč bez DPH. 

Její výhody si pak budete užívat 
až do 28. února 2021.
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Technické okénko

Po 10 letech se podpora Windows 7 blíží ke svému konci. Stane 
se tak dne 14. ledna 2020. Váš počítač bude i nadále fungovat, ale 
společnost Microsoft již nebude poskytovat:

» Technickou podporu při jakýchkoli potížích

» Aktualizaci softwaru

» Bezpečnostní aktualizace a opravy

Samozřejmě můžete dál používat svůj počítač se systémem 
Windows 7, bez dalších softwarových a bezpečnostních 
aktualizací se však vystavujete vysokému riziku v podobě virů 
a malwaru. Nejlepší způsob, jak zůstat v bezpečí, je přechod na 
nejnovější operační systém Windows 10. 

Účetní data z faktur můžete snadno načíst do DUELU do Závazků 
a pohledávek naskenováním QR kódu na faktuře. Sníží se tím 
možnost chybného zadání důležitých údajů, jako je číslo faktury, 
datum splatnosti, DUZP, základ daně a daň, datum vystavení 
a další. Pomocí nové operace Import QR Faktura na záložce 
Přenosy dat otevřete okno, ve kterém nastavíte dokladovou řadu, 
druh účtování resp. druh peněžní operace pro daňovou evidenci 
a čtečkou jen „pípnete“ kód.

O všechno ostatní se DUEL postará sám a po potvrzení vznikne 
automaticky doklad faktury v agendě Závazky a pohledávky.

Tip: Stejnou službu udělá operace Import ISDOC, která 
dokáže záznam založit z příchozího ISDOC dokumentu.

Čím kód QR Faktury spolehlivě načítat?
Pro spolehlivé načítání QR kódů máme ověřenou čtečku Virtuos 
HT-850 USB. Jedná se o ideální čtečku QR kódů umožňující čtení 
z různých povrchů a to i např. průhledných obalů nebo displejů. 
Čtečka je vybavena USB rozhraním umožňujícím emulovat 
klávesnici i sériový port. Výhradním dovozcem značky Virtuos 
pro Českou republiku je společnost TPC s.r.o., u které si ji můžete 
zakoupit.

Na zmiňovanou stránku společnosti
Microsoft se dostanete pomocí
tohoto QR kódu, který skrývá její URL adresu.

Produktová stránka čtečky 
Virtuos HT-850 USB, na které 
si ji můžete rovnou i objednat.

Podpora Windows 7 bude ukončena Načítání účetních dat z QR Faktury

„Pokud chcete odpovědi na otázky, 
které se přechodu z končícího systému 
Windows 7 týkají, společnost Microsoft 
připravila přehlednou stránku s veškerými 
informacemi a názornými videonávody.
Také DUEL vám lépe poběží na Windows 
10, protože na sedmičkách nemůžete 
využívat některé skvělé funkce, třeba 
Měřítko,“
říká Miroslav Zavřel z Oddělení péče o zákazníky
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Aktivní saldokonto – novinka v Analýzách

Jak s Aktivním saldokontem pracovat
1. Po zadání období, upřesňujících podmínek (Účty, Firmy, 

Střediska, Výkony a Zakázky) a po stisku tlačítka Přepočet 
dojde k vygenerování výchozího stavu saldokontních dokladů.

 

2. Podle nastavení Zobrazení budou odpovídající skupiny 
zobrazeny na záložce Saldokonto. 

3. Záznamy v tabulce lze třídit, hledat i fi ltrovat a snadno tak 
odhalit např. stavy, kdy předpis a úhrada mají různé párovací 
znaky nebo kdy předpis je účtován na účet 311, ale úhrada 
na účet 315. Zobrazen je počet dokladů ve skupině, nejmenší 
a největší datum (předpis a datum poslední úhrady), počet dní 
mezi nimi a samozřejmě částky MD a D a jejich rozdíl.

4. Novinkou je možnost nastavit Toleranci, do které lze doklady 
považovat za spárované. Např. po nastavení 1 Kč se vyřadí ty 
doklady, které nejsou vyrovnané díky haléřovému zaokrouhlení.

5. Dvojklikem na vybranou saldokontní skupinu se program 
přepne na záložku Doklady, kde s automatickým fi ltrem zobrazí 
detailní rozpis položek, které do dané skupiny spadají. 

Pro lepší přehled a ulehčení práce při párování dokladů jsme do modulu 
Analýzy připravili zcela novou agendu Aktivní saldokonto. Nová verze 
programu DUEL 2020 tak přinese nejenom „pasivní“ pohled zobrazující 
spárované a nespárované položky, ale umožní s nimi „aktivně“ pracovat.

I zde jsou zachovány všechny výhody tabulkového pohledu – 
třídění, hledání a fi ltrování. Jestliže na záložku klikneme přímo, 
budou zobrazeny všechny doklady aktuálního pohledu ze 
záložky Saldokonto.

6. Dvojklik na řádku Doklady otevře detail záznamu (v Účetním 
deníku nebo v PS saldokonta), a zápis můžeme zkontrolovat 
popř. opravit. Změněné záznamy jsou po návratu indikovány 
červeně a my víme, že bychom měli spustit Přepočet.

7. Velikou pomocí při opravě chyb 
je operace Úprava párování. 
Díky ní můžeme hromadně 
změnit Účet, Párovací znak, 
Firmu, nebo SVZ, aniž bychom záznamy jednotlivě otevírali. 
Snadno tak spárujeme doklady, které se nám „rozešly“.

 Pomocí Aktivního saldokonta lze získat nejen dokonalý 
přehled o spárovaných a nespárovaných fakturách, ale rychle 
také odhalit případné chyby v účtování a hlavně je z jednoho 
místa vyřešit.

„Na 5. března 2020 jsme do Prahy 
připravili speciální školení Aktivní 
saldokonto, které vás novou agendu 
naučí používat na maximum.“
dodává Gabriela Roučová, 
koordinátorka školení Ježek software

„Stávající sestavy saldokonta v modulu Účetnictví zůstanou zachovány a všechny výstupy 
z účetního deníku budou i nadále fungovat beze změny. Protože jsme ale zpracování 
saldokonta chtěli posunout na vyšší úroveň a pro dohledávání a opravu chyb chtěli přinést 
vyšší komfort, připravili jsme pro tyto potřeby samostatnou specializovanou agendu.“
upřesňuje Mgr. Pavel Löffler, 
vedoucí vývoje programu DUEL
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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

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 fotografi í 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,

 Expedici fakturace, Expedici objednávky přijaté, Naskladnění objednávky 
vystavené, Naskladnění příjemky, Reklamace, Evidenci drobného majetku,  

 Pozice, Informace o položce, Načtení obrázku vyfoceného čtečkou do 

Katalogu položek, Úpravu EAN kódu položky v Katalogu položek.

Aplikaci je možné individuálně 
přizpůsobit. Pokud jste nenalezli 

operaci, kterou potřebujete, prosím 
kontaktujte nás, my Vám ji do 

zařízení přidáme.
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E-shop pro zdravé potraviny REJ
propojený s ekonomickým systémem DUEL

Popis řešení i obsáhlý rozhovor s Ondřejem Karáskem najdete na www.ebrana.cz
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„Se společností Ježek software dlouhodobě 
spolupracujeme na standardním modulu pro napojení. 
Za tu dobu DUEL vyrostl v dospělý systém, který 
je vhodný pro správu fi rmy i e-shopu. Navíc ho lze 
snadno přizpůsobit individuálním potřebám.
Osobně mám využití informačního systému Ježek 
DUEL rád. Je komplexní, zákazníci často používají 
standard systému a my se pak 
nepotýkáme s individuálními 
úpravami, což celý proces 
zrychluje.“
Petr Soukup, produktový manažér 
eBRÁNA e-shopu

„Jak nám napojení na DUEL pomohlo? Došlo určitě 
k velké úspoře času. Objednávky už jsme nemuseli 
přeplňovat ručně. Dále nám odpadla chybovost. 
Nevznikaly omyly, když se člověk nechtěně upsal 
ve zkratce výrobku nebo si spletl počet kusů. Takže 
celkově se vše zpřesnilo, zrychlilo a ušetřili jsme 
čas, který jsme mohli věnovat jiné, důležitější práci. 
E-shop byl náš nový prodejní 
kanál a byla s ním práce navíc. 
Propojením s DUELem nám 
ale ta práce vlastně odpadla.“
Ondřej Karásek, 
obchodní ředitel REJ
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Všechno nejlepší do roku 2020

Přejeme vám klidné prožití závěru 
letošního roku  a úspěšný start do 
roku nového. Těšíme se na další 

spolupráci a za tu dosavadní vám 
srdečně děkujeme.

Přejeme vám klidné prožití závěru 
letošního roku  a úspěšný start do 
roku nového. Těšíme se na další 

spolupráci a za tu dosavadní vám 
srdečně děkujeme.

Přejeme vám klidné prožití závěru 
letošního roku  a úspěšný start do 
roku nového. Těšíme se na další 

spolupráci a za tu dosavadní vám 
srdečně děkujeme.


