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Firma Tytan Sp. z o.o. oferuje Państwu kolejny moduł systemu zintegrowanego TYTAN SQL FK/RV
usprawniający prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz pełnej księgowości.

TYTAN SQL moduł FK/RV 
systemu zintegrowanego 

Cel i założenia modułu:

Moduł  FK/RV  zawiera  funkcjonalności  dotyczące  ewidencji  faktur  (RV)  oraz  prowadzenia  pełnej
księgowości (FK). Program przeznaczony jest dla firm zobowiązanych do prowadzenia księgowości według
zasad określonych w Ustawie o Rachunkowości. Moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi
składnikami systemu zintegrowanego TYTAN SQL. Program ułatwia i  przyspiesza prowadzenie rozliczeń
i ewidencji  zakupu/sprzedaży  towarów  i  usług  oraz  naliczonego  i  należnego  podatku  VAT  zgodnie
z przepisami  Ustawy o Podatku od Towarów i Usług. Moduł dostosowany jest do najnowszych wymogów
prawa, w tym Centralizacja VAT dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz JPK_VAT i JPK_KR. 

Funkcje modułu FK/RV:

• prowadzenie ewidencji na kontach zgodnie z zakładowym planem kont,

• automatyczne kontrolowanie dokonywanych zapisów księgowych,

• emisja  szeregu  zestawień  zawierających  komplet  informacji  o  operacjach  księgowych,  saldach,
obrotach kont i wynikach finansowych, również w formie graficznej,

• rozliczanie kontrahentów (Nabywców oraz Dostawców) z możliwością wykonania szeregu zestawień
np. kontrahenci rozliczeni, kontrahenci nierozliczeni; ponadto: wezwania płatnicze, noty odsetkowe,
druk polecenia przelewu, rozliczenia, druk potwierdzenia sald,

• obsługa rejestrów zakupu i sprzedaży w oparciu o dokumenty źródłowe oraz prowadzenie ewidencji
faktur korygujących,
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• możliwość  wyodrębnienia  (wykorzystanie  różnych  filtrów)  wielkości  zakupów  i  sprzedaży  oraz
podatku VAT według stawek podatkowych oraz miesiąca rozliczenia podatku ,

• przygotowanie sprawozdań i deklaracji np: Bilans pasywa/aktywa, Rachunek zysków i strat (wariant
kalkulacyjny i porównawczy), VAT7,

• możliwość potwierdzania zapłat i rozliczanie zaliczek – ewidencja zakupów gotówkowych,

• możliwość  księgowania  na  kontach  kosztów  w  układzie  rodzajowym  oraz  według  miejsc
powstawania lub na kontach sprzedaży (w rejestrze sprzedaży),

• przygotowanie  przelewów  bankowych  w  postaci  plików  Multicash  PLI  zawierających  paczkę
transakcji gotową do wczytania w systemie ELIXIR,

• moduł e-Sprawozdania umożliwiający przygotowanie Sprawozdania Finansowego w postaci  XML
do KRS, 

• weryfikacja poprawności NIP oraz sprawdzenie nr rachunku na „białej liście” Ministerstwa Finansów,

• moduł JPK: przygotowanie JPK_VAT, JPK_KR i VAT7.

Zalety modułu FK/RV: 

• nowoczesna szata graficzna zgodna z aktualnymi trendami w informatyzacji,

• przejrzysta i intuicyjna prezentacja danych na ekranie oraz wizualizacja na wykresach,

• możliwość  dostosowania  programu  do  indywidualnych  potrzeb  użytkownika  dzięki  dużej  liczbie
definiowalnych parametrów,

• ciągły  rozwój  systemu  bazujący  na  spostrzeżeniach  użytkowników,  udostępniany  w  ramach
bezpłatnych aktualizacji,
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• wszechstronne i  wielopoziomowe  filtrowanie  danych  oparte  o  wybór  kilkunastu  warunków,  które
określają jakie dane będą prezentowane na ekranie (przykład możliwości wyboru poniżej),

• elastyczna  kwalifikacja  i  szybsze  dopisywanie  faktur  do  rejestru  zakupów  w  porównaniu
z tradycyjnymi rozwiązaniami,

• konwersacyjny sposób obsługi, stały podgląd do kartotek kont i obrotów podczas księgowania,

• umożliwienie księgowania w wielu otwartych okresach (miesiącach),

• możliwość dostosowania interfejsu modułu do indywidualnych potrzeb każdego operatora poprzez
deklarowanie, które kolumny mają być widoczne w aktywnym oknie (przykład poniżej),

• możliwość jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach w sieci komputerowej, praca wielooddziałowa
oraz z lokalizacji oddalonych,

• wszechstronne raportowanie  i  analizy  oraz eksport  danych  do wielu  uniwersalnych  standardów,
w tym EXCELL, CSV, 

• możliwość przygotowania dowolnych wykresów dla każdego raportu ( wizualizacja ),
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• elastyczne definiowanie kont powiązanych,

• obsługa kont zaangażowania (dotyczy zakładów budżetowych),

• automatyczne przygotowanie dokumentów przeksięgowujących,

• natychmiastowy dostęp do sald z dowolnego miesiąca,

• automatyczny bilans otwarcia nowego roku na podstawie bilansu zamknięcia starego roku,

• możliwość księgowania dokumentów nowego roku przed zamknięciem starego roku,

• prowadzenie rejestru w okresach miesięcznych lub rocznych,

• możliwość rejestrowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

• uporządkowanie, przyspieszenie ewidencji i rozliczania podatku VAT,

• możliwość rejestracji odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów,

• szybkie przekazywanie wybranego zakresu danych do arkusza kalkulacyjnego otwierające ścieżkę
zewnętrznych analiz,

• optymalizacja pod kątem szybkości wykonywania operacji,

• możliwość wprowadzania danych tylko przy użyciu klawiatury,

• wszechstronna współpraca i  automatyczne księgowanie dokumentów z innych modułów systemu
TYTAN SQL (GOSMAT, KASA, BANK, TARYFY, PŁACE, TytanST, WODA, FAKTURY, CIEPŁO),

• certyfikat firmy Microsoft - Ready for Windows 10.

Zachęcamy do kontaktu celem uzyskania 
bardziej szczegółowych informacji

(*) Zrzuty ekranowe widoczne w ulotce to wycinki. W rzeczywistości system prezentuje w danym oknie dużą większą liczbę kolumn oraz wierszy.
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