
Odborní partneři

POZVÁNKA | DOMUS KONFERENCE 2022

Dvoudenní odborný program

Hotel Maximus Resort****, Brno

11. - 12. 10. 2022

Ubytování v ceně

Cena: 4.700,- Kč bez DPH

Catering během celé akce

konference@anasoft.com
+420 739 401 012
https://www.anasoft.com/domus/cz/konferencedomus

Mediální partner



Nadsubjektová evidence a práce s velkým množstvím účetních
subjektů v modulu FINUS

Digitalizace dokumentů v informačním systému DOMUS

Efektivnější ovládání informačního systému DOMUS, tipy 
a triky

Zpracování plateb v souvislosti s přiřazováním nebo dělením
plateb

Novinky a vylepšení modulu mzdy

Rychlé a efektivní zpracování měřičů (atypické odečty, mobilní
aplikace a kontroly)

Portál POSCHODECH – novinky a vylepšení

Nová členská evidence

Schůze, písemné hlasování a Elektronické hlasování 

Zásilky a elektronické doručování

Podrobný program bude účastníkům zaslán v dostatečném předstihu před Konferencí.

Odborný program 

Na DOMUS konferenci zazní více témat, z nichž vybíráme:



V případě potřeby tuto stranu rozmnožte dle počtu účastníků a vyplňte, nebo nám pošlete e-mail se jmenným seznamem účastníků.

Firma

Jméno 

Adresa

Příjmení

Telefon

E-mail

Zúčastním se prvního dne

Závazná registrace: do 26. 9. 2022

Účastnický poplatek
Základní účastnický poplatek je 4.700,- Kč bez DPH na osobu. V případě účasti bez
nároku na ubytování bude poskytnuta sleva 25% ze základního účastnického poplatku 
a v případě účasti pouze v jeden den bez ubytování bude poskytnuta sleva 35% ze
základního účastnického poplatku. Konečná cena bude fakturována po ukončení
konference.

Závazná registrace 
konference@anasoft.com
+420 739 401 012
https://www.anasoft.com/domus/cz/konferencedomus

Zúčastním se druhého dne

Přeji si zajistit ubytování



REGISTRACE
V případě Vašeho zájmu se, prosím, zaregistrujte nejpozději do 9. 9. 2022 na:
    konference@anasoft.com
    +420 739 401 012
    https://www.anasoft.com/domus/cz/konferencedomus

Během Konference DOMUS se budou pořizovat fotografie, které se používají na webové stránce společnosti, profilech společnosti na
sociálních sítích za účelem propagace firmy a jejích aktivit. Společnost ANASOFT s.r.o. prohlašuje, že při zpracování fotografií nebude
neoprávněně zasahovat do práv na ochranu osobnosti účastníků konference a jejich soukromí; zveřejnění osobních údajů nebude 
v rozporu s jejich oprávněnými zájmy. Souhlas je možné písemně odvolat zasláním požadavku na e-mailovou adresu gdpr@anasoft.com.

Důležité informace 

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích. 
Pro nadstandardní služby za příplatek, jakými je např. jednolůžkový pokoj, nás 
kontaktujte na adrese: konference@anasoft.com.

STORNO PODMÍNKY
Registraci je možné zrušit pouze písemně (e-mailem) na adrese:
konference@anasoft.com, nejpozději však do 9. 9. 2022.
V případě, že se po přihlášení Konference DOMUS nezúčastníte a neoznámíte Vaši
neúčast do 9. 9. 2022, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100 %
z účastnického poplatku.
Místo přihlášeného účastníka se Konference DOMUS může zúčastnit náhradník.

NAŘÍZENÍ MZČR
Během Konference DOMUS 2022 budou platit všeobecně závazná nařízení
Ministerstva zdravotnictví ČR. V případě, že se Konference neuskuteční kvůli
pandemickým opatřením, Konference bude přesunuta a účastníkům nebude 
účtován poplatek.


