
Vážení přátelé, uživatelé programového systému IES WIN!

Zdravíme Vás v adventním čase, který je poněkud netradiční pro pozvání na naše tradiční
setkání uživatelů. Ale vzhledem k termínům postupného zavádění EET do praxe jsme po pečlivé
úvaze a průzkumu zvolili lednový termín na naše setkání. Ptáte se proč zrovna tento termín ?
Protože už budete mít ukončené běžné zpracování měsíce prosince a odevzdané DPH+KH za
12/2016, protože potřebujete ukázat nastavení a zpracování nových výkazů k účetní závěrce za
rok 2016 a především proto, že chybí už jen 1 měsíc do ostrého startu EET pro většinu z Vás.

 

Setkání uživatelů programu IES WIN se bude konat
v pátek 27.1. 2017 v 9 hod.

 

v sále Veřejné ochránkyně práv, Údolní 39, Brno.
 

Hlavním obsahem semináře budou následující témata:

EET  -  všechny  naše  programy (IESWIN2017,  IESWIN2017  LIGHT,  IESWIN2017
START) budou mít implementovanou kompletní funkčnost pro EET (Elektronická Evidence
Tržeb) dle  aktuálně  platné  legislativy,  a  to  v  modulu  Pokladna.  Naši  zákazníci  si  tedy
nemusí pořizovat žádná specializovaná hardwarová zařízení ani cizí softwarové
doplňky pro EET. Pro správnou funkčnost bude stačit modul Pokladna IESWIN2017, běžné
připojení k internetu, Windows 7 (a výše) a nainstalovaný Microsoft.NET Framework 4.5.
Pro uživatele, kteří v IESWIN realizují  Prodej ze skladu za hotové, bude toto zpracování
probíhat v modulu Pokladní prodej.

SEPA platby

výkazy k účetní závěrce

další novinky v jednotlivých modulech systému IESWIN 2017

kontrolní chody a závěrkové práce v systému IESWIN,

diskuse, dotazy.

Začátek semináře je v 9 hod., prezence účastníků začíná v 8,30 hod. v předsálí.

Cena semináře činí 1.000,- Kč a to včetně 21% DPH.

V případě  Vašeho  zájmu o  účast  na  tomto  semináři  nám,  prosím,  co  nejdříve  zašlete
závaznou přihlášku (buď e-mailem na adresu  ies@esoft.cz,  formulářem na našich webových
stránkách, nebo poštou na naši adresu Bubeníčkova 38, 615 00  Brno). 

Uzávěrka přihlášek je 20. 1. 2017. Účastnický poplatek zašlete, prosím, na náš účet
vedený u ČSOB – číslo účtu 92515/0300 – a to  nejpozději do 23. 1. 2017. Vložné nelze
uhradit na místě v hotovosti. Bez včas uhrazené platby nemůžete být do semináře zařazeni.
Daňový doklad bude po připsání platby zaslán na Vámi uvedený kontaktní email. Při neúčasti
není částka vratná.

Pro všechny účastníky semináře je zajištěno občerstvení a také malý dárek. Kapacita sálu
je  omezená,  proto  se  ve  vlastním  zájmu  přihlaste  co  nejdříve.  V případě  naplnění  sálu  si
vyhrazujeme  právo  provést  dřívější  uzávěrku  přihlášek  –  o  této  skutečnosti  Vás  budeme
informovat na našich webových stránkách. 

Těšíme se na Vaše příhlášky a zejména pak na setkání s Vámi

      Radmila Řehulková, v. r.

jednatel firmy E-SOFT, spol. s r.o.



Závazná přihláška   -  odešlete zpět nejpozději do 20. ledna 2017
Stvrzuji svým podpisem, že se závazně přihlašuji na seminář Setkání uživatelů IESWIN, konané 27. ledna 2017. 
Účastnický poplatek 1.000 Kč poukážu na účet firmy E-SOFT u ČSOB číslo 92515/0300 a jako variabilní symbol uvedu
své IČO. 

  Název firmy:

…………………………………………………………………

  IČO firmy: (nutno vyplnit pro párování plateb a přihlášek)

………………………………………………………………….

  Jméno účastníka(ů):

………………………………………………………. ………..

………………………………………………………. ………..

………………………………………………………. ………..

  Telefon (povinný údaj):

………………………………………………………. ………..

  E-mail: (nutno uvést pro potvrzení Vaší přihlášky)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….
 Razítko, podpis, datum


