Informacje o produkcie
Utworzono 18-07-2018

Faktura wielowalutowa 5.99 ( z opcja transportu i marży)
Cena : 299,51 zł
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena :

Pobierz DEMO

Instalacja programu w systemie Windows 10 zobacz opis (klik)
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( Obecnie sprzedawana jest wersja 6.x - zgodna z nowymi przepisami dot. faktur. DEMO zawiera poprzednie formaty - ale jest wystarczjace dla zapoznania
sie z dzialaniem programu )
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Zobacz OPIS
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Tego programu używamy sami, w naszej firmie. Jest w pewnym sensie "żywym organizmem", gdyż w prowadzane przez nas zmiany wynikają z potrzeb
naszych właśnie. Nie jest to zwykły "wystawiacz" faktur, a system pozwalający na podejmowanie decyzji menedżerskich w oparciu o przetwarzane przez
program dane.

Prosty w obsłudze program do fakturowania usług i towarów z inteligentnym modułem remenentu i magazynem.
To takze aplikacja klsy CRM - dzieki swojej konstrukcji pozwala sprawnie zarzadzac relacjami z Klientem takze w kontekscie historii
transakcji i rozliczen. Program przeznaczony do wieloletniej pracy ( odporny na zmiany stawek VAT ).
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Jako OPCJĘ program posiada też magazyn, przydatny, gdy sprzedajesz towary i chcesz kontrolować stany ilościowe. wystawiać druki WZ,
czy PZ. Dla wystawiania faktur magazyn nie jest niezbędny, ale czasem się przydaje ...
Wygodny system kontrolowania rozliczeń z klientami umozliwia wysyłanie mailem zarówno faktur jak i ponaglenia w przypadku braku
wpłaty. Dokument mozna wydrukować, wysłac mailem, lub eksportować do Worda czy WordPada.
Format do wysyłki elektronicznej jest typu READ ONLY - w formie obrazu - więc jest bezpieczny (nie pozwala na wprowadzenie zmian).
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Program pozwala na wystawianie dokumentów sprzedazy w DOWOLNYM jezyku, walucie i stawce VAT. Opcja FAKTURY TRANSPORTOWEJ MARŻY I
RACHUNKU i oczywiście faktury zagranicznej.
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Mozliwośc wydruków z logo, lub na papierze firmowym. Wbudowany system rozliczania, oraz ewidencji sprzedaży VAT, a także prostej statystyki
najlepszych klientów i towarów.

Faktury i wezwania do zapłaty można wysyłać pocztą elektroniczną do klientów - co
jest zgodne z obecnymi przepisami.
Ciekawostką jest także fizyczny zapis dokumentów w formie plików graficznych (można je archiwizować, oglądać, wysyłać faksem etc.). Magazyn z
inteligentną opcją remanentu (automatyczne korekty) może być stosowany dla wszystkich, lub tylko wybranych produktów.

Zaletą aplikacji, poza banalnie prostą obsługą, jest elastyczność. Uzytkownik może wykorzystywać tylko potrzebne moduły (np magazyn może być
prowadzony tylko dla wybranych produktów). Rozlicznie płatności mogą być jednorazowe, lub częściowe ( gdy klient spłaca w ratach). Szybkośc zapewnia
technologia IN_MEMORY_DRIVE, gdzie dane przetwarzane są na wirtualnych dyskach tworzonych w pamięci.
Oczywiście program pozwala w przypadku wystawianych faktur na rozliczanie częściowe, kilka terminów wpłat, dodawanie odbiorcy, czy
wystawianie korekt, faktur odwróconych i na analizowanie transakcji. Prosty magazyn pozwala na sledzenie sprzedazy, stanów, a
wbudowana procedura spisu z natury na automatyczne korygowanie ilości zarówno towarów jak i usług. Obecna wersja programu ma
numer 6.03. Dodane zostały dodatkowe funkcje:
●
●

Deklarowanie ODBIORCY ( gdy jest inny niż nabywca)
Wydruk KP - opcjonalnie z Fakturą
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INFO: Ten program nie wysyła plików JPK. Służą do tego programy księgowe lub darmowa aplikacja utworzona przez MF.
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Model: jedno stan.

