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                                                                               AVENSIO 

                                                                               Alfa Software 

                                                                               Pražská 22 

                                                                                Klatovy 

 

Rádi bychom Vám vyjádřili velké poděkování. 

Váš program Avensio používáme již přes rok. Původně jsme měli poněkud 

obavy, jak to bude všechno fungovat a zda to  nebude na nás moc složité, ale 

díky Vaší stoprocentní podpoře, si dnes už troufneme říci, že to celkem 

zvládáme. :-) 

Kdykoliv něco potřebujeme, nebo máme nějaký problém,  zavoláme, a  

pokaždé, se najde někdo, kdo se nám věnuje, vše vysvětlí a pomůže.  

Pravidelně dostáváme různá vylepšení a vychytávky- aktualizace původního 

programu, (např. funkce F3, kdy lze přímo v jedné tabulce přehazovat osoby). 

Také jsme zváni na různá školení. Např. školení pro mírně pokročilé v Praze, 

minulý rok, kde jsme zas pronikli o něco dál do tajů tohoto systémů a kouzel, 

která se s ním dají dělat. (dávkové zadávání, úprava šablon). 

Program Avensio jsme si postupně oblíbili. Líbí se nám možnost si cokoliv 

převést do excelové tabulky, popř. pdf. 

Líbí se nám přehlednost, možnost vkládání vlastních poznámek a úprav podle 

vlastních potřeb. Oceňujeme rychlost s jakou Avensio reaguje na všechny 

legislativní změny, i to, jak se snaží přicházet stále s nějakou novinkou a 

vylepšením. 

Letos jsme zde měli kontrolu ze sociální a zdravotní pojišťovny a rovněž 

auditorky ocenily kompaktnost a přehlednost sestav, které jsme jim díky 

programu vytvořili. 

Zejména bychom chtěli poděkovat paní Boškové a Heidlbergerové , které s 

námi měly zpočátku velkou trpělivost, což platí i od kolegy ing. Vejmělka a 

jeho účetní záležitosti. 

Samozřejmě i dnes se nám snaží vyjít vstříc a najít nějaké řešení, pokud se na 

ně obrátíme s nějakým podnětem.  

Program Avensio budeme rozhodně každému doporučovat a pro jeho 

protagonisty máme jenom slova chvály . :-) 
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