SoftAg STŘÍBRO s.r.o. pořádá počítačový kurz

EET prodej služeb, výrobků, zboží
…kód…...………název semináře .....................................................……..termín........... ..... ..... ..... ..........dnů/hodin...cena vč. 21% DPH

Zas
DE
PÚ
MZ
Mzdy
DPH
Řidiči
ZN
EETD
EETV

EET prodej služeb/výrobků/zboží
Vedení daňové evidence na PC
Vedení účetnictví na PC
Zpracování mezd na PC
seminář Mzdy 2020
seminář DPH 2020
školení řidičů referentů
seminář Zelená nafta
Elektronická evidence tržeb
Elektronická evidence tržeb

Stříbro 29. 12. 2019 9:00-16:00
Stříbro 04.+11.1.2020 8:00 – 16:00
Stříbro 04.+11.+18. 1.2020 od 8:00
Stříbro 25. 1.2020 8:00 – 16:00
Těchlovice 28. 1. 2020 09:00 – 15:00
Těchlovice 29. 1. 2020 09:00 – 15:00
Těchlovice 30. 1. 2020 od 9:00
Těchlovice 08. 2.2020 09:00 – 14:00
Těchlovice 13. 2.2020 09:00 - 14:00
Těchlovice 13. 2.2020 17:00 - 22:00

1/7
2/16
3/20
1/8
1/5,5
1/5,5
1
1/4,5
1/4,5
1/4,5

990 Kč
2.900 Kč
3.900 Kč
1.490 Kč
990 Kč
990 Kč
od 349 Kč
od 699 Kč
699 Kč
699 Kč

.....................................................................................................................................................................................................................

Na kurzu bude probrán nejdříve prodej, kterého se dotkne nájezd poslední vlny EET v roce 2020, tedy
prodej služeb a výrobků. Kurz nevyžaduje žádné vstupní znalosti, je určen pro všechny, kteří se chtějí
seznámit s moderním způsobem prodeje s tiskem EET na účtenkách, fakturách či příjmových dokladech.
Evidence množství výrobků či zboží při prodeji není podmínkou, ale je možné si ji kdykoli "zapnout". Režim
naskladnění včetně vnitro naskladnění např. výrobků, obecný (vnitro) výdej, evidence objednávek, dodací listy,
faktury, účtenky. Automatizovaný odpis materiálu na výrobky dle receptury/kusovníku. Řada dalších funkcí.

Vše výše uvedené bude předváděno na počítači s videoprojekcí. Pokud si donesete vlastní notebook, obdržíte
demoverzi programu. Na kurz si lze předem domluvit i zapůjčení počítače. Absolventi kurzu jako bonus mohou
do 31.1.2020 zakoupit skladový program Zásoby SoftAg se slevou ve výši 50 % zaplacené ceny kurzu.
Kurz se koná v zasedací místnosti firmy SoftAg STŘÍBRO s.r.o. ve Stříbře za kinem v I. patře nad prodejnou
potravin od 9:00 do 16:00, prezence/otevřeno 15 minut před zahájením kurzu.
............................................................................................................................................. ...............................................

Prosíme o vyplnění závazné přihlášky a zaslání na adresu

SoftAg STŘÍBRO s.r.o., nám. Svobody 219, 349 01 Stříbro,
cena za seminář musí být zaplacena buď hotově v naší kanceláři do pondělí 23.12.2019 do 16:00 nebo
bankovním převodem tak, že částka musí být připsána na náš účet 167500277/0600 s variabilním
symbolem IČO nejpozději v pátek 27.12.2019 do14:00. Daňový doklad obdržíte po připsání úhrady na náš
bankovní účet. Fakturu/daňový doklad si do 10 dnů po kurzu stáhněte z www.softag.cz/download/XX.pdf,
kde místo XX napište svoje IČO. Případné dotazy zodpovíme na telefonu 374 623 540.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KURZ SoftAg STŘÍBRO s.r.o.
Kurz EET prodej/evidence služeb/zboží na počítači dne 29.12.2019 9:00 – 16:00, Stříbro, nám. Svobody 219, I. patro SoftAg

Jméno a příjmení (další event. přihlášené uveďte prosím v příloze)

Kód kurzu

Cena

1............................................................ ............................................

…………….................

.................... Kč

2............................................................ ............................................
Zálohovou fakturu a daňový doklad po zaplacení vystavit pro:

…………….................

.................... Kč

Jméno (firma):

...................................................................................................................................................

Adresa (sídlo):

...................................................................................................................................................

IČO, DIČ: ........................................... ............................ Telefon: .................................................... ..................
E-mail: ................................................ ..............................Skype:................................................................. ........
Dne: ........................................................ ......................... Podpis (razítko): ................................................ .........

Po zaplacení si do 10 dnů po kurzu stáhněte fakturu (daňový doklad) z www.softag.cz/download/XXX.pdf,
přičemž místo XXX napište svoje IČO.

