
Vážení obchodní přátelé,

poprvé v roce 2012 Vás tímto dopisem oslovujeme a zároveň Vás srdečně zdravíme. V prosinci 2011 jsme Vám  
zaslali dopis, týkající se zavedení 14% sazby Dph, kterou řešila verze Entry s označením 12/2011. Zároveň byl tento 
dopis pozvánkou na naše lednové semináře, na které Vás tímto opětovně zveme. Semináře se uskuteční tradičně 
na zámku v Lanškrouně, a to ve dnech 18. a 19. ledna 2012, kdy Vám zároveň představíme novou verzi našeho  
ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 1/2012.

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 informace o obsahu upgrade 
01/2012 je přílohou tohoto dopisu.

Upozornění: Od 1.1.2012 jsou nově do režimu přenesení 
daňové povinnosti (tzv. tuzemské reverse charge) zařazeny  
i stavební a montážní práce. Díky tomu se tento speciální 
režim týká v podstatě každého z nás, když ne přímo jako  
dodavatele, tak s velkou pravděpodobností jako odběratele 
těchto služeb. Na semináři budou prezentovány praktické  
příklady  tuzemského reverse charge jak z pohledu dodavatele,  
tak z pohledu odběratele těchto plnění.

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.

Se srdečným pozdravem a přáním úspěšného roku 2012, Ing. Petr Kupsa a Mgr. Martin Roller, jednatelé.

V Lanškrouně dne 9. ledna 2012.

Středa  18. ledna 2012

Semináře se uskuteční v následujících 
termínech s níže uvedeným programem:
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ENTRY
modulární ekonomický, obchodní

výrobní a mzdový systém

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.

Seminář
2012
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Ekonomický systém Entry - Ceník a objednávka upgrade

Ceník upgrade ekonomického systému ENTRY 1/2012

Upgrade 
1/2012

z verze 12/2011 z verze 9/2011 z verze 4/2011 z verze 1/2011 z verzí starších

% ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny % ze zákl. ceny

ENTRY 10 25 30 35 35

Poznámka: 
Cena upgrade je stanovena jako procentuelní podíl z plné ceny základních i doplňkových modulů dle zakoupené licence. 
Všechny ceny jsou uvedeny bez Dph.

Distribuce upgrade ENTRY 1/2012 bude zahájena k termínu seminářů HJ-SOFT, tj. 18.1.2012. V případě zájmu 
můžete produkty objednat písemnou formou vyplněním objednávky, telefonicky, e-mailem. Žádáte-li instalaci 
programů naším pracovníkem přímo ve Vaší firmě, tuto skutečnost na objednávce vyznačte. Firmy, které s námi 
mají uzavřenu SW-smlouvu pro rok 2012 (Plus nebo Express), mají samozřejmě zdarma nárok na upgrade 
veškerých zakoupených modulů, pouze prosíme o sdělení požadované formy dodávky, pokud s námi nejste již trvale  
dohodnuti.

Přihláška ke školení

Objednávka upgrade ENTRY

ENTRY 1/2012

ENTRY

současná verze: licenční číslo:

Distribuce: zaslat poštou zaslat e-mailem nainstalovat pracovníkem HJ-SOFT
Úhrada: na dobírku zálohovou fakturou SW-smlouva (zdarma)
Zaškrtněte odpovídající možnosti.
Současná verze = u Vás nainstalovaná verze programu.

Dne PodpisV

Tvorba XML

Digitální podpis digitální podepisování PDF,  mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

tvorba XML souborů přiznání, mono verze 590 Kč, síťová verze 990 Kč bez DPH

Firma, jméno:

Školení 18. 1. 2012, počet osob: e-mail:

Školení 19. 1. 2012, počet osob: telefon:

zálohovou fakturouÚhrada školení: v hotovosti při prezenci

Firma, jméno:

PartnerLink aktualizace programu PartnerLink, 400 Kč bez DPH


