účetnictví

zálohy vydané
vystavení záloh ručně nebo
z prodejních objednávek, daňové
doklady pro zdanění úhrad záloh,
zúčtování úhrad k fakturám
vystaveným

zálohy došlé
evidence předpisů záloh, párování
úhrad záloh, daňové doklady
k úhradám záloh, zúčtování úhrad
k fakturám došlým

bankovní příkazy
sestavování bankovních příkazů
výběrem z nezaplacených dokladů,
různé měny, export do
homebankingu, párování
s bankovními výpisy

zaúčtování

nastavení účetních období, řádná
i dodatečná období, kalendářní
i fiskální rok, nastavení období pro
přiznání k DPH

účetní deník
zápis účetních pohybů ze všech
dokladů, vytváření obratů a stavů
účtů, členění podle středisek,
zakázek, kategorií, měn
a saldokonta

finanční výkazy
vytváření tuzemské a zahraniční
účetní výkazy, finanční analýza,
manažerské výkazy, historie všech
výkazů

účty

vytváření účetních agend

účetní likvidace faktur, párování
faktur s příjemkami, automatické
zúčtování do deníku a do přiznání
DPH, návaznost na agendy nákupu

kalendáře

nastavené vlastností účtů, překlady
účtů, zatřídění účtů pro reporting

vytváření výkazů

faktury došlé

saldokonto

vytvoření faktur, vazba na ceníky
a slevy, automatické zúčtování do
deníku a do přiznání DPH, návaznost
na agendy prodeje

účetní osnova
přiznání DPH

faktury vydané

obraty a stavy analytických účtů
k období, tuzemská i cizí měny,
vývoj po obdobích, detailní údaje
z deníku, úplná historie všech let

střediska
obraty a stavy středisek
a střediskových účtů k období, vývoj
po obdobích, detaily z deníku, úplná
historie všech let

zakázky
obraty a stavy zakázek
a zakázkových účtů k období, vývoj
po obdobích, detaily z deníku,
úplná historie všech let

rozpočty

kategorie

měsíční a roční rozpočty analytických
účtů, členění na střediska, zakázky
a kategorie

obraty a stavy kategorií a účtů podle
kategorií k období, vývoj po
obdobích, detaily z deníku, úplná
historie všech let

bankovní výpisy

saldokonto

vytváření bankovních výpisů, import
z homebankingu a párování úhrad
s doklady, nastavení účtování
ostatních pohybů, zúčtování do
deníku

saldokonto v tuzemské i cizích
měnách, vyrovnání kursových
diferencí, kursové diference ke roční
závěrce, vyrovnání nedoplatků
faktur

pokladna
příjmové a výdajové doklady,
vícenásobné úhrady dokladů,
zúčtování do deníku a přiznání
k DPH

saldo dokladů
aktuální saldo dokladů, saldo
partnerů, párování úhrad,
víceúrovňové upomínky

interní doklady

přiznání DPH

pořízení interních dokladů, párování
úhrad s doklady, kursové diference,
zápočty, zúčtování do deníku
a přiznání k DPH

sestavení přiznání k DPH v ČR,
možné i pro jiné státy EU, záznamní
povinnost, souhrnné hlášení

upomínky
víceúrovňové upomínky,
automatické vystavování a evidence
u dokladů podle nastavených
parametrů

majetek
karty majetku a zúčtovací doklady,
účetní a daňové odpisy, odpisový
plán, pořízení, technické
zhodnocení, vyřazení, umístění,
historie za všechny roky
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