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Vážený zákazníku,
v rámci aktuální licence, resp. předplatného aktualizací a souboru služeb zákaznické podpory SERVIS dostáváte k dispozici novou
verzi programu TAX 2013 s označením release 5900. Tato verze programu TAX obsahuje funkční novinky a úpravy, které reagují
nejen na legislativní změny, ale také připomínky Vás, uživatelů.
Z novinek ve verzi 2013 pro Vás vybíráme
Nová verze programu TAX umožňuje vystavit a případně elektronicky podat přiznání k dani silniční za část zdaňovacího
období 2012.
Pokud používáte program TAX ve variantě Profi a vedete účetnictví v ekonomicko-informačním systému POHODA, pak při
sestavování své účetní závěrky určitě využijete další novinku, a to načítání dat pro rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v plném
i zjednodušeném rozsahu) v tisících Kč z programu POHODA. Údaje pro tyto výkazy tedy nemusíte do programu TAX zadávat
ručně, ale můžete využít spolupráce obou aplikací.
Pokud používáte program TAX ve variantách Mini nebo Standard, najdete odteď ve svém programu agendu Elektronická podání,
užitečnou pomůcku pro evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání, která byla dříve jen
součástí nejvyšší varianty.
Toto jsou jen ty nejzásadnější novinky v této verzi. Detailní přehled všech novinek najdete na www.stormware.cz/tax/novinky.
SERVIS 2013
Soubor služeb SERVIS zahrnuje veškeré aktualizace verze 2013, které v průběhu roku najdete ke stažení ve svém profilu
v Zákaznickém centru nebo si je budete moci stáhnout přímo z programu TAX, a dále bezplatnou telefonickou a e-mailovou
podporu. Odborný tým pracovníků zákaznické podpory je Vám k dispozici na telefonním čísle 567 117 711 v pracovní dny od
pondělí do čtvrtka od 8.00 do 17.00 hodin a v pátek do 16.00 hodin. Své dotazy ale můžete zasílat také do e-mailové schránky
hotline@stormware.cz, která je pro zákaznickou podporu vyhrazena.
Děkujeme Vám za projevenou důvěru a věříme, že Vám software TAX usnadní sestavování daňových přiznání a ušetří čas, který
byste jinak strávili vyplňováním složitých formulářů.
Za vývojový a realizační tým STORMWARE s.r.o.

Jana Meitnerová
produkt manažer TAX

INFORMACE K INSTALACI:
Tato verze je určena pro provoz na počítačích s operačními systémy Windows 7, Windows Vista SP1, Windows XP SP3 nebo Windows Server 2003,
resp. 2008.
Při instalaci nové verze programu TAX 2013 doporučujeme přednastavené hodnoty instalátoru neměnit. Pokud vlastníte některou z předchozích
verzí programu TAX, proveďte instalaci do stejného adresáře. Jedině tak zůstanou zachována daňová přiznání jednotlivých poplatníků z předchozích
let. Použijte buď instalaci staženou ze Zákaznického centra, nebo instalaci z CD.
V průběhu instalace budete vyzváni k vyplnění instalačního čísla.
Instalační číslo naleznete:
na příloze k daňovému dokladu o koupi licence k programu TAX 2013, resp. o koupi souboru služeb SERVIS 2013 k tomuto programu,
ve svém profilu v Zákaznickém centru na www.stormware.cz/zc v sekci Licence.
Pokud vlastníte přídavné síťové či nesíťové licence, najdete na odkazovaných místech i čísla k těmto licencím.
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