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Zveme Vás na každoroční školení uživatelů programů OZO, která se budou konat v níže
uvedených termínech měsíce ledna 2018:

LIBEREC - pátek 26.1.2018
Místo konání : Centrum BABYLON – Byznys centrum č. 27 (vchod naproti autobazaru – vlevo od hlavního
vchodu do Centra Babylon), Nitranská 1, Liberec (stejné místo jako v loňském roce)
Doporučujeme po školení navštívit i další zařízení tohoto centra - AQUAPARK a iQLANDIA nebo využít
lyžařská centra Ještěd či Bedřichov. Vzdálenější uživatelé mohou využít i příjemné ubytování v hotelu,
který je součástí tohoto centra. Více najdete na: www.centrumbabylon.cz
Informace: OZO Czech Republic, s.r.o. Liberec, tel.: 603435946

PRAHA - pondělí 29.1.2018
Místo konání : „Music bar“ ,Francouzská 4, Praha 2 (stejné místo jako předchozí roky).
U metra A - stanice Nám. Míru, Tramvaj: 4, 10, 16, 22, Bus: 135
Informace: p.Vondřich, tel.: 603265637

Pokud jste se dosud nepřihlásili (při objednávce k OZO 2018), tak neváhejte a objednejte se na
školení včas. Budeme rádi, když si vyberete některý z výše uvedených termínů a přijedete na školení
k programu OZO.
Všechna školení proběhnou za těchto podmínek :
9.00 - 9.30 hod. prezentace
9.30 - 15.00 hod. školení
Cena školení :

1,000,- Kč pro jednoho účastníka (včetně DPH)

Cena obsahuje:

Školení k programu OZO
Možné konzultace (musí se dopředu nahlásit)
CD s podpisovačem a datumovačem pro rok 2018
Oběd, káva, čaj, nealko

TÉMATA ŠKOLENÍ :
-

Předvedení novinek v nové verzi OZO 2018 (GDPR, problematika EET + další novinky)
Práce s programem OZO – roční uzávěrka a její úskalí
Předvedení různých možností správného postupu při zápisu dokladů
Řešení Vašich problémů – softwarových, účetních i daňových.
Vaše poznatky i připomínky – volná diskuse
Dotazy k jednotlivým tématům lze zaslat předem na adresu OZO Czech Republic, s.r.o. Liberec.

Upozornění:
Instalační CD s podpisovačem bude k dispozici pouze pro účastníky školení, žádným jiným způsobem
nebude možné ho získat !!!
Přednášející :
Smržová Eva

PROSÍM, POSÍLEJTE PŘIHLÁŠKY NEJDÉLE DO 17.1.2018. DĚKUJEME

