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modulární ekonomický, obchodní výrobní a mzdový systém

Vážení obchodní přátelé,
srdečně Vás zdravíme poprvé v roce 2013. Po náročných prosincových peripetiích se sazbami Dph Vás již nyní můžeme
informovat o připravované nové verzi ENTRY 1/2013 bez otazníků a bez speciálních záložních opatření, závislých na
politických rozhodnutích. Po verzi 12/2012, řešící zavedení sazeb Dph ve výši 15% a 21%, pro Vás připravujeme
novou verzi našeho ekonomického, obchodního, výrobního a mzdového systému ENTRY 1/2013, jejíž obsah
Vám představujeme v příloze tohoto dopisu.
Zároveň Vás opětovně srdečně zveme na naše termínově sice TRADIČNÍ semináře ve dnech 16. a 17. ledna 2013,
které se ovšem NETRADIČNĚ uskuteční v KINĚ Lanškroun.
Upozornění:
Pokud jste již dříve objednávali účast na seminářích
HJ-SOFT či lednový upgrade ENTRY na základě
našeho prosincového dopisu, máte již u nás registraci
evidovánu a není potřeba ji znovu potvrzovat.
Děkujeme.
První přednáškový den bude věnován Účetnictví
i Daňové evidenci a přednášet bude tradiční lektor
Ing. Karel Novák. Následující prezentace ekonomických modulů ENTRY 1/2013 se bude věnovat
jednak úpravám reagujícím na legislativní změny
(Novela zákona o Dph, aj.) a samozřejmě představíme
i další připravené novinky Entry.
Druhý přednáškový den bude věnován problematice
mezd a přednášet bude lektor Ing. Jan Jón. Na semináři
shlédnete a vyslechnete prezentaci jak legislativních
mzdových změn, tak prezentaci mzdového modulu
ENTRY 1/2013.
Seminář
2013

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

16. ledna 2013

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 2012 a 2013
		lektor Ing. Karel Novák
13.00 13.30 přestávka
13.30 15.30 prezentace a výklad k programu
		ENTRY 01/2013
		lektor Ing. Petr Kupsa, sl. Iva Baťková

Čtvrtek

17. ledna 2013

ENTRY – Mzdy
08.00 08.30 prezence účastníků
08.30 11.00 přednáška a prezentace programu
		ENTRY 01/2013
		lektor Ing. Jan Jón, Ing. Jiřina Jónová
11.00 11.30 přestávka
11.30 13.30 přednáška a prezentace programu
		
ENTRY 01/2013 - pokračování
		lektor Ing. Jan Jón, Ing. Jiřina Jónová
Vložné včetně občerstvení činí první den 1.350,- Kč a
druhý den 1.150,- Kč za účastníka (cena je včetně Dph
21%). Zákazníci s SW smlouvou mají po oba dny slevu
50,- Kč.
Upozorňujeme na změnu umístění seminářů,
konají se v prostorách KINA Lanškroun!
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Ekonomický systém Entry
Místo konání seminářů: KINO Lanškroun na ulici T. G. Masaryka
(kino se nachází v centru pod náměstím naproti prodejně Albert)
Parkování je nejvhodnější na parkovací ploše u prodejny LIDL na ulici Lorencova alej (cca 150 m od Kina) příp. na Pivovarském
náměstí (cca 150 m od Kina) nebo pak placené parkování v centru města, kdy nejbližší je na ulici 5.května (cca 50m od kina).
Nedoporučujeme používat parkoviště před prodejnou Albert, které je kapacitně nedostačující a lze na něm parkovat pouze po
omezenou dobu.

P

Pivovarské náměstí

Ústí nad Orlicí

KINO

P

Ulice 5. května

Šumperk, Zábřeh

Svitavy
P

Prodejna LIDL

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). Po obdržení
přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu s platebními údaji pro úhradu účasti na seminářích.
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdržíte při prezenci na seminářích. Poplatek za přihlášeného
účastníka (nebo náhradníka) vracíme pouze na základě zrušení přihlášky nejpozději do pěti dnů před konáním
semináře.
Se srdečným pozdravem a přáním úspěšného roku 2013
Ing. Petr Kupsa, Mgr. Martin Roller, jednatelé
V Lanškrouně dne 8. ledna 2013.
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