Wszystko co potrzebujesz w małej firmie:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Fakturowanie
Księga Przychodów i Rozchodów
Rejestry VAT
Rozliczenia
Raporty z zapisem do PDF, DOC, XLS
Eksport i import danych
Automatyczne aktualizacje i kopie zapasowe
Pliki JPK z podglądem i wydrukiem zawartości

Najważniejsze cechy programu:
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦

Darmowa licencja:
♦
♦
♦

Za program nie musisz płacić – oferujemy darmową,
komercyjną licencję na pełną wersję systemu.
Program rozpoczyna pracę w wersji Demo. W czasie
trwania testów nie musisz się rejestrować.
W każdej chwili możesz pobrać całkowicie darmową
licencję.

Zasady udzielanie darmowej licencji:
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

Licencja dotyczy jednej firmy (wg jednego numeru NIP).
Licencja obejmuje pełną wersję programu – nie ma
żadnych płatnych dodatków.
Licencja jest bezterminowa – możesz z niej korzystać
zawsze.
Wersja „Na jednostkę” oznacza, że dotyczy wszystkich
instalacji w całej firmie – możesz jej używać w sieci, na
nieograniczonej liczbie stanowisk, przez dowolną liczbę
użytkowników.
Licencja zawiera roczny nadzór – dostęp do nowych
wersji programu i mejlową pomoc techniczną.
Po roku możesz kupić nadzór na kolejny rok (w cenie 49
zł netto).
Nie musisz kupować nadzoru – po roku można
wyeksportować dane, pobrać kolejną licencję z
rocznym nadzorem i zaimportować dane. W ten sposób
program będzie ZAWSZE DARMOWY.
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Program nie wymaga dużych zasobów systemowych.
Jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.
Pracuje na wydajnej i bezpiecznej bazie danych MS SQL
2008R2.
Pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży –
faktury, odwrotne obciążenie, paragony, faktury
proforma, korekty.
Umożliwia rozliczanie wystawionych faktur, także przez
częściowe wpłaty.
Dokumenty mogą być w trybie roboczym, co ułatwia
organizację pracy w sieci.
Słowniki kontrahentów, towarów i Usług oraz stawek
VAT i jednostek miary ułatwiają wystawianie
dokumentów.
Do programu można definiować dostęp na poziomie
roli – administrator lub użytkownik. Umożliwia to
wygodniejszy podział pracy na wystawianie i
zatwierdzanie dokumentów.
Parametry systemowe pozwalają na konfigurację
danych domyślnych faktury, warunków złożoności i
czasu zmiany hasła.
Program umożliwia logowanie za pośrednictwem
domeny Windows.
Numeracja dokumentów i symboli słownikowych
oparta jest na wzorcach.
Wydruk faktury może być zapisany w formacie PDF lub
MS Word.
Program generuje rejestry sprzedaży i zakupu VAT.
Księga Przychodów i Rozchodów umożliwia szybkie
dodawanie wpisów do rejestrów VAT.
Dane do Księgi można wczytać z wystawionych
dokumentów.
Generowane są pliki JPK w aktualnych wersjach.
Dla pracy w wielu lokalizacjach przydatna będzie opcja
eksportu faktur, kontrahentów i towarów. Dane mogą
być zaimportowane do programu w innej lokalizacji.
Dane z generowanych plików JPK można przeglądać, w
podziale na struktury.
Zawartość plików JPK można wydrukować. Raport
kontrolny pozwala na sprawdzenie wysyłanych
wartości oraz podliczenie sum odpowiadających np.
elementom formularza VAT-7.
Program pozwala na śledzenie blokad dokumentów, co
ułatwi pracę w sieci, na wielu stanowiskach.
Aktualizacje do programu są pobierane i instalowane
automatycznie.
Program przypomina i wykonuje kopie zapasowe bazy
danych.
Dodatkowe narzędzia pozwalają na zarządzanie
kopiami zapasowymi.
Do programu dołączony jest zawsze aktualny
Podręcznik Użytkownika.

