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Vážení přátelé, uživatelé ekonomického systému IESWIN!

Zdravíme  Vás,  jako  každý  rok,  v  adventním  předvánočním  období.  Posíláme  Vám
nabídku na novou verzi programu IESWIN platnou pro rok 2019. Co Vám v naší nové verzi,
mimo jiné, nabízíme?

 Rozšíření období o dalších 5 let

 Výkazy v anglickém a německém jazyce, export do excelu, csv,

 Formuláře faktury v anglickém a německém jazyce

 Kopie pokladního dokladu z minulých let

 Aktualizované číselníky s návazností na státní správu (číselník celních 
nomenklatur, číselník kódů platebního styku   …)

 Statistika pohybu na kartách do excelu

 další novinky a drobná vylepšení v jednotlivých modulech systému IESWIN 2019 (ve
verzi jsou zohledněny i některé Vaše časté připomínky)

Verze IESWIN2019 bude uvolněna do distribuce od 3. ledna 2019. Formulář objednávky
a ceník verze dle jednotlivých modulů je přiložen. Novou verzi si můžete objednávat již nyní, a
to buď na přiloženém formuláři, mailem nebo formulářem z našeho webu www.esoft.cz. Také
si  již  nyní  můžete  rezervovat  termíny  provedení  instalace  UPGRADE  2019.  O  termínu
instalace budete předem telefonicky informováni. 

Ceny  služeb  se  pro  Vás,  pro  naše  stálé  uživatele,  kteří  si  pravidelně  objednávají
UPGRADE, ani v přístím roce nemění, pro uživatele servisních balíčků zůstávají ve snížené
zvýhodněné sazbě a pro Vás ostatní zůstávají ve stejné sazbě, tj. 1000 Kč/hod. Tyto ceny platí
pouze pro uživatele aktuální verze tj. pro rok 2019 je to verze 2019, při UPGRADE z verze
2018 Vám samozřejmě bude účtována tato běžná sazba. Pro uživatele aktuální verze také
platí  poskytování  bezplatného  telefonického  hot-line  v  délce  5  minut.  Nárok  na  časově
neomezený hot-line a poradenství formou e-mailu mají pouze uživatelé servisních balíčků.

Pro ty uživatele, kteří nemají aktuální verzi a používají  verze ze starších let, které již
máme  zaarchivovány, bude však platit jiná zvýšená sazba při návštěvě našeho pracovníka, tj.
2000 Kč/hod.  Zároveň také uživatelům starších verzí  nebude poskytován žádný telefonický
hot-line,  veškeré  problémy a  konzultace  k  programu IESWIN budou řešeny  pouze  osobní
návštěvou našeho pracovníka jako placená služba. 

Závěrem dovolte, abychom Vám poděkovali za spolupráci v letošním roce, popřáli Vám i
Vašim blízkým klidné a spokojené prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a úspěchů
v roce 2019.
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