modulární ekonomický, obchodní
výrobní a mzdový systém

ENTRY

Vážení obchodní přátelé,
blíží se konec roku 2011 a my Vás srdečně zveme na naše tradiční semináře, které se uskuteční opět na Zámku
v Lanškrouně ve dnech 18. a 19. ledna 2012, kdy Vám zároveň představíme novou verzi našeho ekonomického,
obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 1/2012.
Zásadní legislativní změna, kterou je změna snížené sazby Dph
z 10% na 14% si vyžádá vydání verze ENTRY 12/2011. Tato
verze Vám umožní pořizovat data s novými sazbami Dph již
od 1.1.2012, čekání na verzi 1/2012 do 18. ledna by pro mnohé
z Vás pochopitelně nebylo řešením. Verze 12/2011 bude
k dispozici zhruba od poloviny prosince 2011.
Důležité upozornění: v žádném případě neřešte sami tuto
změnu provizorním způsobem změnou sazby Dph v číselníku,
neboť jednak sazbu 10% budete i nadále potřebovat a jednak
změna sazby Dph s sebou v ENTRY přináší úpravy v mnoha
logicky i datově svázaných číselnících!
Podobně jako v předchozích letech nebudeme na seminářích
rozdělovat do dvou dnů témata kolem účetnictví a daňové
evidence, obojí uslyšíte a uvidíte v prvním přednáškovém dnu.
Přednášet bude tradiční lektor Ing. Karel Novák. Následující
prezentace ekonomických modulů ENTRY 1/2012 se bude
věnovat jednak úpravám reagujícím na legislativní změny
(Novela zákona o Dph, aj.) a samozřejmě představíme i další
připravené novinky Entry (detailní informaci o obsahu upgrade
01/2012 Vám zašleme počátkem měsíce ledna 2012).
Druhý přednáškový den bude věnován výhradně problematice
mezd a přednášet bude lektor Ing. Jan Jón. V dopolední části
shlédnete a vyslechnete prezentaci legislativních mzdových
změn, odpolední část bude věnována prezentaci mzdového
modulu ENTRY 1/2012.
Po mnoha opakovaných upozorněních nyní již naposledy připomínáme, že v roce 2011 byl ukončen vývoj a
distribuce programu DOS-MZDY (takže nevznikne již verze
1/2012!)
Ty z Vás, kteří dosud na modul ENTRY MZDY nepřešli a
odkládali přechod až na závěr roku 2011, případně dokonce
až na počátek roku 2012, ve Vašem i našem zájmu, žádáme
o urychlenou domluvu termínu přechodu s našimi konzultanty.
Nyní Vám již však nemůžeme zaručit “hladký” přechod, protože
v takto omezeném čase jsou samozřejmě i naše kapacity
omezené a mají svůj limit. Nasazení řešíme v pořadí došlých
objednávek.

Semináře se uskuteční v následujících
termínech s níže uvedeným programem:
Středa		

18. ledna 2012

ENTRY – Účetnictví, Daňová evidence, Majetek,
Sklad, Nákup, Prodej, Zakázky, Výroba, Kniha jízd.
08.00 08.30 prezence účastníků
08.30 13.00 přednáška: účetnictví a daňová
		
evidence 2011 a 2012
		lektor Ing. Karel Novák
13.00 13.30 přestávka
13.30 15.30 prezentace a výklad k programu
		ENTRY 1/2012
		lektor Ing. Petr Kupsa, Iva Baťková

Čtvrtek

19. ledna 2012

ENTRY – Mzdy.
08.00 08.30 prezence účastníků
08.30 11.30 přednáška: mzdy v roce 2011 a 2012
		lektor Ing. Jan Jón
11.30 12.00 přestávka
12.00 15.00 prezentace a výklad k programu
		ENTRY 1/2012
		lektor Ing. Jan Jón, Ing. Jiřina Jónová
Vložné včetně občerstvení činí 1.250,- Kč za účastníka
a den (cena je včetně 20% DPH). Účastníci prvního
dne mají druhý den slevu 200,- Kč. Zákazníci s SW
smlouvou mají po oba dny slevu 50,- Kč.

Z organizačních důvodů je nutné se na semináře
předem přihlásit. Telefonicky (465 322 889, 465
321 096, 465 324 795), e-mailem (info@hjsoft.cz)
nebo poštou (přihláška na konci dopisu).
Kapacita sálu je omezena, proto s přihláškou
nečekejte na poslední chvíli. Děkujeme.

Se srdečným pozdravem a přáním úspěšného roku 2012, Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, jednatelé.
V Lanškrouně dne 8. prosince 2011.
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