
 

 

Organizační kancelář Znojmo spol. s r. o. 

Dr. Milady Horákové 2239/12, 66902 Znojmo 

Tel.: +420 515 224 660, email: info@okznojmo.cz 

 

Jarní webináře KEO4 

Školení budou probíhat formou on-line webinářů. Den před termínem konání budou přihlášeným 

účastníkům, na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, rozeslány podrobné pokyny k připojení.  

Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře pod následujícím odkazem: Vyplnit přihlášku 

Cena: 1210,- Kč včetně DPH (1 termín) 

Čas: 9:00 – 11:00 

 

20.4.2021 Filtry v KEO4 a jejich použití v přehledech a sestavách Školitel: Michal Fousek 

Filtrování a vyhledávání dat v přehledech. Uložení vlastních pohledů, vytváření vlastních sestav s ukázkami v různých 
modulech KEO4. 

 

22.4.2021 Zaúčtování mezd Školitel: Michal Fousek 

Generování zaúčtování mezd a přenos dokladů do účetnictví. Využití a možnosti výjimek v zaúčtování. Uživatelské 
změny v zaúčtování. 

 

27.4.2021 Šablony dokladů a ceníky v účetnictví Školitel: Michal Fousek 

Zjednodušení práce v účetnictví tvorbou vlastních šablon dokladů a nastavení ceníkových položek v pokladně, bance a 
vydaných fakturách. Ukázka a příklady použití. 

 

29.4.2021 Příjmové agendy – základy Školitel: Michal Fousek 

Základy práce s modulem. Evidence poplatníků, poplatkové a smluvní povinnosti, tvorba předpisů pohledávek, 
zaúčtování a úhrady v bance/pokladně. 

 

4.5.2021 Příjmové agendy – zálohy a vyúčtování Školitel: Michal Fousek 

Evidence smluvních povinnosti s vyúčtováním. Rozpis a úhrady záloh, tvorba vyúčtování za dané období. 
 

6.5.2021 Majetek KEO4 Školitel: Jiří Pleskač 

Základy práce s programem, nastavení uživatelských číselníků, pracovní postupy, exporty do Excelu, porovnání 
majetkové a účetní evidence. 

 

11.5.2021 Rozpočet v KEO4 Školitel: Jiří Pleskač 

Práce s rozpočtem, křížení závazných ukazatelů, rozpočtové změny, úpravy sestav pro rozpočet, zveřejnění 
rozklikávacího rozpočtu na web. 

 

13.5.2021 Homebanking a novinky KEO4 Školitel: Jiří Pleskač 

Praktické využití modulu Homebanking pro import výpisů a export příkazů k úhradě. Užitečné novinky napříč všemi 
moduly Keo4. 

 

18.5.2021 Evidence obyvatel KEO4, Vidimace a legalizace Školitel: Michal Fousek 

Práce s novými moduly Evidence obyvatel a Vidimace a legalizace v KEO4. Pracovní postupy, využití vazby na Základní 
registry. 
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