Výhodný startovací balíček_pobídka_do 30.11.2020

STARTOVACÍ BALÍČEK
Začněte pracovat efektivně a bez tápání
Hlavním cílem startovacího balíčku je usnadnit zákazníkovi první kroky s Evoliem. Co nejrychleji naučit
uživatele produktivně pracovat a využívat možností, které Evolio nabízí.
Důležitou součástí startovacího balíčku je individuální přístup. Školení probíhá vždy jen pro danou firmu
(osobně nebo online přes vzdálenou plochu – dle dohody) a zároveň je přizpůsobeno schopnostem
uživatelů.
NÁZEV

Školení: Úvod do Evolia I.
1 hod.

Školení: Úvod do Evolia II.
1 hod.

Školení a workshop: Jak dál v Evoliu
1 hod.

POPIS

CENA









Nastavení emailu a datové schránky
Základní práce s uživatelským rozhraním
Nástěnka
Zakládání nových subjektů a spisů
Práce s dokumenty
Komunikace emailem
Vykazování práce

950 Kč









Podatelna
Práce s úkoly
Práce s datovými schránkami
Vytváření úkonů
Vyúčtování
Nastavení hybridní pošty
Propojení s bankou

950 Kč






Přehledy a reporty
Tipy a triky
Nastavení práv
Workshop: otázky uživatelů, analýza
dalších potřeb, prohloubení dovedností

950 Kč

Celkem

2 850 Kč

ZVÝHODNĚNÁ CENA při objednání do 30.11.2020

1 425 Kč

Jedná se o online školení, které provádíme pomocí aplikace Microsoft Teams. Umožňuje se připojit více
uživatelům najednou z různých míst (z domova).
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HARMONOGRAM
Harmonogram realizace bychom dohodli v průběhu úvodní konzultace a v závislosti na možnostech a
požadavcích AK.
ODMĚNA
AK uhradí AVE Soft s.r.o. odměnu ve výši sjednaného balíčku služeb. Odměna nezahrnuje daň z přidané
hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.
Jednotlivé položky balíčku služeb není nutné využít najednou. AVE Soft s.r.o. a AK se při sestavování
harmonogramu mohou dohodnout na rozložení položek do delšího časového úseku.
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Při využití zvýhodněného balíčku, uhradí jeho cenu AK předem na základě vystavené faktury. Poté si bude
AK jednoduše objednávat a vybírat jednotlivá školení a hodiny implementace dle dohody.
AK přijetím nabídky souhlasí s tím, aby jí byly faktury zasílány v elektronické podobě na e-mailovou adresu
k zasílání faktur, kterou nám sdělí.

S pozdravem
Za AVE Soft s.r.o.

Za …………………………………………….
Datum:

________________________
Jméno: Ing. Jan Tkáč
Funkce: jednatel

________________________
Jméno: ……………………………….
Funkce: ……………
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