
Vážení přátelé,

letošní rok je pro naši společnost přelomový. 
Nejenom, že jsme po více jak 25 letech změnili 
adresu, ale i název společnos�.

Pro změnu názvu společnos� z Organizační 
kanceláře s.r.o. na WinFAS so�ware s.r.o. jsme 
se rozhodli především pro snadnější iden�fikaci 
na trhu, neboť většina klientů či obchodních 
partnerů si nás spojovala s názvem našeho 
produktu. Tento proces byl tudíž přirozeným 
vývojem naší společnos�.

Změna adresy souvisí s výstavbou vlastního 
sídla. K tomuto kroku jsme byli donuceni 
zejména z důvodu rozrůstající se společnos� a 
nedostatečnými kapacitami pronajatých prostor. 
Po několikaletém procesu, který započal v roce 
2015 hledáním a nákupem vhodné lokality, 
vypracováním projektové dokumentace a 
mnoha hodinách konzultací nejenom s 
architekty, byla v polovině letošního roku 
dokončena výstavba. Cílem bylo vytvořit 
nejenom reprezenta�vní prostory, ale především 
pro pracovníky společnos� zajis�t moderní a 
příjemné pracovní prostředí.

Nicméně tyto zásadní změny nemění tradice, 
mezi které můžeme s hrdos� zařadit i každoroční 
setkání s Vámi, kdy při neformálním setkání 
zbavené nervozity a uspěchanos� můžeme lépe 
porozumět potřebám našich uživatelů.

S pracovníky WinFAS so�ware
se na Vás těší

Ing.Josef Niesner
jednatel společnos�

Z programu

Tipy, triky, novinky 
- novinky ve winfasu, změny uživatelského prostředí,IQ 
sestavy

Finanční a účetní modul 
- automa�cké nabízení záloh, předkontace – saldo rozpis

DPH 
- nejčastější dotazy

Účetnictví
- kontroly NV a režie, specifika v NV, převody počátečních 
stavů – převody, kontroly a výstupy
- normy mank

EET
- v účetnictví, v zásobách a v obchodníkovi

Mzdy a personalis�ka
- novinky ve mzdách - kontrola vnitra a podmnožiny VO ve 
výrobě, mzdové výkazy, vyživované osoby, speciality u 
exekucí, podklady pro sociální správu, legisla�vní změny

Řízení zásob
- kopírování položek ZVS, zprostředkovatel na dokladu, 
mazání zásobových dokladů, periodická fakturace + časté 
dotazy

Majetek 
- správa majetku – nový modul, mobilní inventury, soubory 
majetku, prodlužování životnos�, převod do nového roku

Pozemky 
- nová podoba modulu Pozemky

Živočišná výroba
- evidenci zvířat - drobné úpravy v evidenci, modelace cen 
pohybů zvířat, individuální evidence
- hlášení ÚE - kontrola čísel zvířat pro� datům PF, odesílání ÚE 
pomocí datových služeb PF, opravy pohybů v návaznos� na 
ÚE, uzavření evidence zvířat ve firmě předchozího roku

Rostlinná výroba
- import dat z LPIS

Mechanizace

- evidence výkazů práce, nahrání podkladu z dat GPS

pozvánka na dvoudenní školení 26.-27. listopadu 

Skalský dvůr 2018 

SOFTWARE s.r.o.



ź kompletní cena za oba dny školení 3700,- Kč (vč. DPH)/osobu, v této ceně je zahrnuto:
 jednodenní ubytování, stravování, materiály na školení, hotelový bazén a večerní program

ź cena za oba dva dny bez noclehu je 2800,- Kč (vč. DPH)/osobu, v této ceně je zahrnuto:
 stravování, materiály na školení a večerní program

ź pouze za první den školení je cena 2000,- Kč (vč. DPH)/osobu, v této ceně je zahrnuto:
 stravování, materiály na školení a večerní program

ź pouze za druhý den školení je cena 1200,-Kč (vč. DPH)/osobu, v této ceně je zahrnuto:
 stravování a materiály na školení

Harmonogram

Přivítání, Novinky ve WinFASu

Ubytování

Oběd

Novinky v účetnictví, EET, Mzdy,
Zásoby

14:00

Večeře18:00

Výměna zkušenos�20:00

Pondělí 26.11.

10:00

8:30

12:30

Živočišná výroba, Rostlinná výroba,
Majetek, Pozemky, Ostatní, Převod
na nový rok, Rozloučení

Snídaně

Úterý 27.11.

7:00

Oběd12:15

Odjezd autobusu13:30

9:00

Doprava
(autobus zajištěn, bude označen nápisem ”WinFAS”)

Odjezdy:
Žďár nad Sázavou z vlakového nádraží (před hl. vchodem) v 8:00hod.
Nové Město na Moravě z autobusového nádraží (projíždí autobus ze Žďáru) v 8:15hod.

Přihlášení
Na školení se přihlásíte na stránkách skalak.winfas.cz (ikona - stránky pro přihlášení) 
a to nejpozději do 13.11.2018
(pokud se Vám objeví tabulka UPOZORNĚNÍ ZABEZPEČENÍ, klikněte na POVOLIT - zobrazí se pouze jednou)

POSTUP PŘIHLÁŠENÍ:
ź vyberte školení (je rozděleno dle délky pobytu)
ź jsou dvě možnos� přihlášení:
 - standardně přes CRM (nutná registrace)
 - nově přes přihlašovací formulář online (doporučeno, kde není nutná registrace, pouze jako   
   přihlašovací jméno použijte Vaše IČO
ź přihlašovací tabulka se doplní dle zadaného IČ nebo registrace
ź doplňte pouze Váš email, počet osob, jména účastníků, formu úhrady popř. napište poznámku a přihlášku 

odešlete
ź po zaregistrování přihlášky u nás, vám přijde potvrzovací email 

Cena

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete Renatu Pavelkovou, e-mail: pavelkova.renata@winfas.cz, tel.: 566 654 911 

skalak.winfas.cz

*Změna programu vyhrazena!

http://skalak.winfas.cz/
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