Informacje o produkcie
Utworzono 21-05-2018

EWIDENCJA POJAZDU
Cena : 149,94 zł
Producent : DH Komputery
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

SZANOWNI WŁAŚCICIELE FIRM !
... oto program wspomagajacący rozliczania pojazdów w firmie, poprzez porównywanie tzw. kilometrówki (kosztu wg. przejechanych kilometrów) i
wydatków udokumentowanych (czyli kosztów na fakturach). Program może stanowić pomoc dla rozliczeń wewnątrz firmy jak i dla dalszego księgowania.

ry

Każdy, kto używa własnego samochodu do prowadzenia działalności gospodarczej, zmuszony jest do prowadzenia tzw EWIDENCJI PRZEBIEGU POJAZDU i WYDATKÓW UDOKUMENTOWANYCH - czyli w
skrócie "KILOMETRÓWKI"
Nasze przyjazne przedsiębiorcom Państwo wymyśliło system, pozwalający tracić czas zamiast zarabiać pieniądze.

prowadzenie dokumentacji realnych wydatków (udokumentowanych) związanych z pojazdem

●

prowadzenie tzw. ewidencji, gdzie należy rozpisywać trasy jakie się przejechało

●

mnożyć to przez księżycowy współczynnik wymyślany przez urzędnika.

●

porównywać wydatki i owe wyliczenia.

●

wpisywać niższą kwotę w układzie narastającym, tak aby na koniec roku i tak wpisać udokumentowaną.
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Prowadzenie ewidencji wymaga bowiem:

W efekcie, co nie jest trudne do przewidzenia, pozycje ewidencji są dopisywane "spod dużego palca", bo księżycowy współczynnik nijak się nie ma do realnych kosztów, a obie tabele muszą się mniej więcej zgadzać.
Dlatego, postanowiliśmy stworzyć program, który do minimum ograniczy nieprzyjemne doznania jakich doświadczamy wykonując co miesiąc "kilometrówkę
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...a wbudowany generator ewidencji - automatycznie tworzący wpisy, co oszczędza czas przedsiębiorcy
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KILOMETRÓWKA DLA WINDOWS
teraz w nowej technologii "IN_MEMORY_DRIVE"
Oto co oferuje nasz program:
banalnie prostą i intuicyjną obsługę.

●

dowolna liczba pojazdów

●

własne definiowanie tras

●

rozliczanie wg. cen brutto (własny pojazd), lub netto

●

półautomatyczne wprowadzanie danych w oparciu o zdefiniowane parametry.

●

automatyczne generowanie ewidencji (dat, tras, celu wyjazdu, przebiegu, kwoty) dla wskazanej kwoty (najczęściej równej wydatkom udokumentowanym)

●

pomocnicze bazy danych: cel wyjazdu, trasy, wydatki

●

wydruki:

H

an
dl

●

wydatków udokumentowanych

❍

ewidencji

❍

zestawienia ze wskazaniem którą wartość wpisać do rubryki 14 KPiR.
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❍

automatyczna archiwizacja danych

●

opcja NOWY ROK.

●

szybkość - dzięki technologii IN_MEMORY_DRIVE co oznacza że bazy danych przetwarzane są na dyskach wirtualnych w pamięci komputera.
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●

Pobierz DEMO (+ instalator, deinstalator, przykładowe dane)

Model: jedno stan.

Kliknij aby otrzymać mailem więcej informacji o programie...

