Pénzügyi-Számviteli Rendszer

Pénzügyi-Számviteli rendszerünk főbb szolgáltatásai
Pénzügyi-Számviteli rendszerünk 1999 óta van jelen a piacon, megcélozva
elsősorban azon cégeket, melyek komoly és megbízható ügyviteli rendszert
szeretnének használni elérhető áron.
Rendszerünk legfőbb erőssége, hogy mind az ügyviteli, mind a fejlesztési oldalon
nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek állnak, ezáltal az egyértelmű és
letisztult ügyviteli folyamatok gyors és könnyű használattal párosulnak.
Rendszerünk könnyen integrálható egyéb más rendszerekkel, így egy adott cég
saját fejlesztésű vagy speciális számlázó ill. készlet rendszerével is
összekapcsolható.
Az alábbiakban rendszerünk főbb szolgáltatásairól olvashat néhány mondatban,
további érdeklődés esetén pedig ingyenes helyszíni bemutatóval állunk
rendelkezésére.
A Pénzügyi-Számviteli Rendszer jellemzői
ü Vevő, szállító folyószámla kezelés, automatikus folyószámla rendezés,
kézi pontozási lehetőség
ü Határidőn túli vevő kinnlevőségek és szállítói tartozások, valamint a
várható bevételek és fizetési kötelezettségek kezelése (intervallum
bontás)
ü Teljes körű ÁFA nyilvántartás, ki nem egyenlített beszerzések, import
ÁFA, EU ÁFA kezelése
ü Főkönyvi számlaszámokhoz kapcsolódó,
gyűjtőcsoportok, gyűjtők kezelése

szabadon

összeállítható

ü Választható zártkörű belföldi ill. valutapénztár kezelés (bevételi ill. kiadási
pénztárbizonylat és pénztár jelentés készítése)
ü Bármikor lekérhető mérleg és eredmény kimutatás (egyenleg alapján
eszköz ill. forrás oldalra kerülő érték, összevonandó számlaszámok
kezelése, főkönyvi számlaszámok megjelenítése a megfelelő mérleg ill.
eredménysor alatt)
ü Árfolyamnyereség ill. veszteség automatikus könyvelése, részfizetés, más
devizanemben történő kiegyenlítés, valamint kompenzálás esetén is
ü Devizabank, valutapénztár kezelése
ü Külföldi pénzeszközök év végi automatikus átértékelése
ü Idegen nyelvű számlatükör, idegen nyelven lekérhető listák, kimutatások
ü Választható
másodlagos
költségátvezetés

költségelszámolás

és

automatikus

Pénzügyi-Számviteli Rendszer

ü Automatikus forgalmi költség átvezetés
ü Terv, bázis adatok kezelése
ü Eltérő üzleti év kezelése
ü Automatikus éves zárás-nyitás, többszöri zárási lehetőséggel
ü Fizetési felszólítások, egyenlegközlők és kamatterhelő levelek készítése
(saját levélformátum megadása)
ü Késedelmi kamat számolása (cégenként,
partnerenként megadható kamatszázalékok)

partnercsoportonként,

ü Összes lista, kimutatás többféle szempont szerinti lekérdezése és
formázott Excel táblázatban történő megjelenítése
ü Külső, más számlázó rendszerek által készített számlák fogadása
(kontírozatlan számlák esetén megadható a kontírozási feltétel)
ü Menüszinten beállítható jogosultsági rendszer
ü Gyors rögzítés egér használata nélkül
ü Automatikus banki kapcsolat kialakítása
ü Korlátlan számú cég kezelése
A rendszer felsorolt, valamint további lehetőségeinek részletes ismertetéséhez
kérje ingyenes helyszíni rendszerbemutatónkat. Várjuk érdeklődését!
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