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SMALL BUSINESS
Cena brutto

738,00 zł

Cena netto

600,00 zł

Opis produktu
Program podstawowy SPRZEDAŻ - możliwości programu:
1. Prowadzenie sprzedaży w różnych formach (faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, paragony, WZ, sprzedaż
bezrachunkowa, noty obciążeniowe, umowy stałe, raporty z kas fiskalnych, zamówienia od odbiorców). Wystawianie
dokumentów sprzedaży w cenach netto i brutto. Możliwość pracy w opcji szybkiego wystawiania paragonów.
2. Wprowadzanie zakupów wg dokumentów w cenach netto i brutto (faktury w obrocie krajowym i zagranicznym, faktury
rolnicze, PZ, zamówienia)
3. Rejestr kontrahentów z podziałem na firmy i osoby fizyczne z bieżącym saldem transakcji i płatności.
4. Możliwość obsługi systemów rabatowych i lojalnościowych z transakcjami pre-paid włącznie.
5. Gospodarka magazynowa z możliwościa prowadzenia do 100 magazynów, rozszerzona o produkcję (przychody i
rozchody wewnętrzne, receptury), przesunięcia międzymagazynowe i filialne.
6. Prowadzenie do 20 kas firmy z rejestrem wpłat i wypłat kasowych (wystawianie KP, KW).
7. Prowadzenie do 20 banków firmy z rejestrem wpłat i wypłat na konta bankowe, wystawianie poleceń przelewów i
przekazów bankowych, wczytywanie przelewów z pliku i eksport przelewów do systemów bankowych.
8. Wykaz dłużników i wierzycieli wraz ze szczegółowymi rozliczeniami.
9. Raporty o szerokim zakresie analizy: ze sprzedaży, zakupów, kasowe, magazynowe, z produkcji, techniczne i inne.
10. Sporządzenie ewidencji VAT.
11. Inwentaryzacja - protokół różnic, spis towarów z dodatkową możliwością wyszczególnienia dostaw, z jakich pochodzą
towary, oraz inne ujęcia danych o towarach.
12. Współpraca z wszystkimi dostępnymi drukarkami fiskalnymi a także z drukarkami zwykłymi, drukarkami etykiet,
drukarkami kuchennymi.
13. Współpraca ze skanerami kodów kreskowych z możliwością definiowania kodów wagowych.
14. Obsługa sprawdzarek cen, wag kalkulacyjnych, inwentaryzatorów, i innych urządzeń.
15. Możliwość samodzielnego tworzenia wzorów dokumentów, (faktury, rachunku, z dodaniem logo firmy itp.) drukowanie
polskich znaków na dowolnej drukarce obecnej na naszym rynku, drukowanie kodów kreskowych.
16. Export i import danych w bardzo szerokim zakresie: do i z innych programów, formatu DBF, TXT, EDI, uniwersalnego,
urządzeń mobilnych i eksport do sklepu internetowego.
17. Dostosowanie dostępu do danych i uprawnień do zakresu pracy osób obsługujących.
18. Możliwość użycia różnych funkcji, narzędzi i raportów serwisowych.
Dodatkowe moduły:
- Bistro
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