program

Finansowo-Księgowy

Program
FINANSOWO-KSIĘGOWY przeznaczony jest dla firm
zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości według zasad określonych
w Ustawie o Rachunkowości.

Funkcje programu:
•
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie ewidencji obrotów na wszystkich kontach zgodnie z postanowieniami
zakładowego planu kont;
automatyczne kontrolowanie dokonywanych zapisów księgowych;
emisję szeregu zestawień zawierających komplet informacji o operacjach księgowych,
stanie kont i wynikach finansowych;
rozliczanie kontrahentów (Nabywców oraz Dostawców) z moŜliwością wykonania szeregu
zestawień np. kontrahenci rozliczeni, kontrahenci nierozliczeni itp.; ponadto: wezwania
płatnicze, noty odsetkowe, druk polecenia przelewu rozliczenia , druk potwierdzenia sald;
Rozrachunki - moŜliwość wykonania analizy terminów nierozliczonych faktur w podziale
na dowolnie określone przedziały ( np.: 30, 60, 90, 180, 365 dni po terminie )
Funkcja Importu dekretów z innych programów z bardzo wygodnym podglądem
wszystkich dokumentów oczekujących na zaksięgowanie
Wydruk Księga Główna zawierający wykaz wszystkich zapisów na danym koncie wraz z
numerem pozycji Dziennika.
rozliczanie kosztów w powiązaniu z programem REJESTRY VAT (zakup materiałów,
usług oraz inwestycji czy remontów ).

Zalety programu:
•
•
•
•
•

•

konwersacyjny sposób obsługi, stały podgląd do kartotek kont i obrotów podczas
księgowania;
moŜliwość księgowania w wielu otwartych okresach (miesiącach);
moŜliwość jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach w sieci komputerowej;
automatyczne drukowanie not odsetkowych i wezwań dla nabywców wybranych według
określonych kryteriów;
automatyka rozksięgowania wybranych kont:
- swobodne włączanie / wyłączanie automatyki rozksięgowania,
- elastyczne definiowanie kont powiązanych i ich zaleŜności dla rozksięgowania,
- szczególnie uŜyteczne przy księgowaniu stałych opłat, prowizji, narzutów na płace,
przeksięgowaniu kosztów;
rozbudowane opisy operacji księgowych; automatyczne powielanie opisu na kontach
przeciwstawnych;

•
•

•

•

automatyczne przygotowanie dokumentów przeksięgowujących - zamknięcie kręgu kosztów
( zespół kont 4,6 i 7 )
automatyczne przygotowanie dokumentów przeksięgowujących np. :
- przeksięgowanie kosztów pośrednich na koniec miesiąca,
- przeksięgowanie z zespołu 5 na 7,
- przeksięgowanie kosztów i przychodów na wynik oraz inne podobne ułatwienia,.;
przygotowanie wydruku sprawozdań:
Bilans, Rachunek zysków i strat ( wariant kalkulacyjny i porównawczy), F-01;CIT2

program zoptymalizowany pod kątem szybkości wykonywania operacji, uzyskiwania
kluczowych danych i zestawień – natychmiastowy dostęp do sald z dowolnego miesiąca.
• treść generowanych wezwań i not odsetkowych swobodnie ustalana przez
uŜytkownika;
• automatyczny bilans otwarcia nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia starego
roku;
• moŜliwość księgowania dokumentów nowego roku przed zamknięciem starego roku;
• funkcja współpracy i automatycznego księgowania kosztów amortyzacji z
programu TytanST
• funkcja współpracy i automatycznego księgowania dokumentów z innych
programów:
Rejestrów
Zakupu
i
SprzedaŜy
z
programu
Rejestry
VAT,
Rejestrów SprzedaŜy z programów fakturujących: Fakturowanie, Hurt, Wywóz
Nieczystości, Zbyt Wody, Zbyt Ciepła,
Raportów Kasowych i Bankowych: Kasa, Bank, SUMATOR - masowe wpłaty .

* bezpieczeństwo danych:
•

tworzenie w trybie automatu kopii zapasowej kartotek na CD/DVD, dysku USB, itp.

Skorzystaj z naszego 24 letniego doświadczenia w komputeryzacji branŜy
komunalnej i wodociągowej!
Ponad 300 zadowolonych i korzystających z naszych usług firm!

Ponadto oferujemy Państwu sprzęt komputerowy oraz wszelkiego rodzaju akcesoria:
•
•
•
•
•
•

komputery PC, SERWERY oraz komputery przenośne,
drukarki laserowe, atramentowe, przenośne i igłowe, ,
stacje sieciowe, instalacje sieci i łączenie w sieć odległych lokalizacji,
koncentratory, routery ,serwery wydruku, zasilacze UPS, monitory LCD,
dostęp do Internetu, konta poczty elektronicznej, przekaz do ZUS – Płace/Płatnik - szkolenia,
autorski nadzór nad wdroŜeniem i eksploatacją, doradztwo, serwis.

Tytan Sp. z o.o.
60-711 Poznań, ul. Strusia 10
tel. (061) 86 54 010, 86 66 512; fax (061) 86 54 604
e-mail:tytan@tytan.poznan.pl ; www.tytan.poznan.pl

