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Kategorie produktu

Modul
Firemní sestavy
Servis
Vnitropodnikové sestavy
Rozpočty
Pohledávky a závazky
Cash-flow
Agregace
Obchod
Cena za licenci (v Kč) *)
*)

START
malé firmy

STANDARD
středně velké firmy

PROFI
velké firmy

20.000,-

35.000,-

50.000,-

Uvedené ceny jsou stanoveny pro lokální licenci. U síťové verze (2 a více uživatelů) je cena 1 licence navýšena o 10.000,-.

Firemní sestavy
Krom základních účetních sestav
z hlavní knihy (předvaha, výsledovka,
deník) a účetních výkazů (rozvaha,
výkaz zisku a ztráty, cash-flow) jsou
k dispozici i finanční analýzy a grafy.
Již v tomto modulu je možné
vytvářet vlastní sestavy, a to pomocí
uživatelsky definovaných šablon.
Servis
Tento modul slouží pro správu a
údržbu dat v programu. Tedy zde se
nastavují nejen parametry importu,
ale také vzhled sestav a oken,
uživatelé pro síťovou verzi, či další
parametrizace ovlivňující chování
programu v jednotlivých modulech.
Vnitropodnikové sestavy
Vnitropodnikové sestavy jsou určeny
těm
firmám,
které
pracují
s vnitropodnikovým členěním na
analytických
účtech
(střediska,
činnosti, zakázky). Modul obsahuje
nejen
sumární
předvahy
a
výsledovky, ale také jejich varianty za
jednotlivá střediska/činnosti/zakázky, které lze sestavit buď k datu,
nebo jako vývoj.

Rovněž jako v modulu „Firemní valové sestavy, vývoje plateb podle
sestavy“, tak i zde lze vytvářet vlastní splatnosti, či výstup pro odsestavy navíc s podporou stře- souhlasení pohledávek a závazků.
disek/činností/zakázek.
Cash-flow
Rozpočty
V tomto modulu lze vypočítat CashRozpočty/plány/ využijí firmy, které flow tzv. přímou metodou.
při svém podnikání ekonomické
údaje plánují a potřebují mít přehled Agregace
o jejich plnění. Rozpočty/plány/ mů- Modul agregace umožňuje sehrání
žeme vytvářet jako měsíční, čtvrt- účetních uzávěrek více firem ve
letní, roční či zakázkové a zároveň skupině, jejich agregace a přípravu
rozpočtovat nejen analytiky, ale také některých údajů pro sestavení
syntetiky, skupiny, či třídy účtů, a to i konsolidované účetní uzávěrky. Dále
v členění na střediska/činnosti/za- je zde možné zobrazit křížové vazby
kázky. Plnění, pak sledujeme ve tzv. vzájemných operací mezi
výsledovkách, které jsou součástí jak firmami v holdingu, jejichž hodnomodulu „Firemní sestavy“, tak i tami lze korigovat agregované
modulu „Vnitro-podnikové sestavy“. hodnoty účetních výkazů. Kvalita
informací z tohoto modulu závisí na
Pohledávky a závazky
nastavení účtů vzájemného holdinSaldokontní sestavy lze rozdělit do gového účtování.
třech typů, a to opis položek, opis
obratů opisy a ostatní sestavy pro Obchod
tuzemskou i cizí měnu. Opis obratů Modul obchod obsahuje výstupy pro
je zjednodušená forma výstupu tři oblasti, a to prodejní statistiky,
saldokonta
srozumitelná
pro nákupní statistiky a statistiky stavů
obchodníky. Mezi ostatními sesta- zásob.
vami, požadovanými často nejen
bankami a auditory, lze najít i inter-

