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Jak si v pohodě poradíte s roční uzávěrkou?

Milí zákazníci,
kvapem se blíží konec roku a s tím je spojená i roční uzávěrka, která může být v pohodě,
anebo boj. Děláme ji jedenkrát ročně, a tak nám spousta úkonů může vypadnout z hlavy, a
zbytečně se pak kvůli tomu trápíme. Jak tomuto tragickému scénáři předejít? Jsme tu pro
Vás a přinášíme Vám informace, jak na uzávěrky.

• V prosinci najdete ve svém infokanále písemné materiály, které Vám pomohou vše
zvládnout co nejefektivněji.

• Pokud máte rádi videa, neváhejte navštívit náš Vzdělávací portál. Zde najdete tyto
postupy přehledně a srozumitelně ukázané. Navíc můžete využít po celý prosinec
Vzdělávací portál zdarma.

• I přesto, že zmíněné materiály máte, tak se uzávěrky stále bojíte? Neváhejte

kontaktovat svého konzultanta, který Vám rád v rámci placené konzultace od starostí s
uzávěrkou pomůže.
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Nevíte kde v HELIOS Fenix Infokanál najít? Otevřete si svůj Fenix a na liště v horní části
uvidíte obálku s číslem. Toto číslo ukazuje, kolik zatím nepřečtených zpráv ve svém
Infokanále máte. Po kliknutí na obálku uvidíte jednotlive zprávy.

• Objednejte si Vzdělávací portál ještě v tomto roce a za odměnu dostanete přístup na
celý prosinec ZDARMA.

Přidáváme nový webinář na
leden 2021 - Roční uzávěrka
v modulu Pohledávky a
místní poplatky

Proč se zúčastnit
Jelikož se jedná o nevratný proces, je
nutné se seznámit s jednotlivými nutnými
kroky, které bychom měli provést před
zahájením celého procesu Roční závěrky.
Webinář je určený zejména pro pracující s
modulem Pohledávky a roční poplatky,
kteří se chtějí dozvědět, co vše je nutné
zkontrolovat před nevratným procesem
závěrky.
Co se na webináři dozvíte

• Ukážeme Vám, co byste měli udělat před
započetím procesu uzávěrky –
aktualizace platebního kalendáře pro
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následující rok, přiřazení ročních částek
pro daný typ poplatku a další kontroly.

• Předvedeme, co musíte udělat u

předpisů pohledávek a realizovaných
plateb, jelikož v archivu pak již
nemůžete nic opravovat.

• Názorně projdeme jednotlivé kroky

uzávěrky – archivace dat, výpočet a
převod neuhrazených zůstatků a let
minulých, vygenerování očekávaných
plateb pro následující rok.

• Vysvětlíme si, jaký význam má

nastavení volby „Nepoužívat číselník
ročních poplatků“.

Registrační formulář naleznete ZDE.

• Seznámíme se i s procesem uzávěrky u

Termín: 13. 1. 2022

jednorázových pohledávek.

Čas: 10:00 - 12:00
Cena: 1240,- Kč bez DPH
Místo: v pohodlí Vaší kanceláře či domova

Využijte poslední školení v
prostorách Asseco Solutions
v roce 2021: Jak si dát do
pořádku majetek? Jak
nastavit odpisy a dotace?
Jak opravit chyby?

Proč se zúčastnit
Máte zakoupený modul Majetek, ale
nevyužíváte všechny jeho možnosti? Právě
pro Vás je tady školení se zaměřením na
podrobné řešení situací v dlouhodobém a
drobném majetku, kterým si práci v
jednotlivých evidencích zdokonalíte.Toto
školení navazuje na školení Majetek – vše,
co potřebujete znát pro práci s majetkem,
ale není to nutnou podmínkou.
Co se na školení dozvíte

• Upevníte si znalosti o modulu Majetek.
• Na příkladech uvidíte zadání jednotlivých
typů položek majetku (dlouhodobý
majetek, budovy, parcely, drobný
majetek), zmíníme se o významu
jednotlivých evidencí.

Registrační formulář naleznete ZDE.

• Dozvíte se, jak pracovat s účetními

odpisy. Jak je nastavit podle doby
odepisování nebo % odepisování, jak
zadat částečně odepsaný majetek.
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Termín: 8. 12. 2021

• Seznámíte se, jak lze nastavit a sledovat
daňové odpisy.

• Zjistíte, jak zadat dotace, a v případě

Čas: 9:00 - 13:00

potřeby rozpustit dotaci i za již uplynulá
období (dotace přijde zpětně po zařazení
majetku).

Cena: 2397,- Kč bez DPH

• Zopakujete si využití hromadných funkcí,

Místo: Asseco Solutions, Zelený pruh
1560/99, Praha 4

které Vám dokáží ušetřit čas (zařazení,
převody, změny osob, vyřazení), opravy
u položek zařazeného majetku.

• Přehled o tom, jak zadat šablony pro
přenášení odpisů do účetnictví a pro
přenos pohybů v daném měsíci.

• Přehled o měsíčních operacích – přenosu
dat do účetnictví, nastavení, co všechno
přenášet; měsíční uzávěrce a varováním
před rušením uzávěrky.

• Naučíte se, jak nastavit výběry pro
sestavy, vytvořit si exporty dat do
Excelu.

• Informace o inventuře – nastavení,
průběh, vyhodnocení.

• Vše na praktických příkladech s
prostorem pro dotazy.

Přejeme Vám příjemný a poklidný advent
Tým HELIOS

Kontaktujte nás na telefonu +420 244 104 111 nebo na
e-mailu: info@assecosol.com
Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
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tel.: +420 244 104 111
e-mail: info-cz@assecosol.com
www.assecosolutions.com
Pobočky ČR

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se kliknutím na následující odkaz.
Odesláno z modulu CRM systému HELIOS Nephrite.
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