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InfoCentrum
Számlázó – Light
A megújult számlázó program „Light” változatával könnyebben és rövidebb idő alatt készítheti
el a jogszabályoknak megfelelő számlát. Az Infocentrum Számlázó ízléses felületet és egyszerű
kezelést kapott, így bátran mondhatjuk, hogy ez a legkönnyebben és leggyorsabban használható
számlázó program. A PM rendeletek által meghatározott formátumú számla pillanatok alatt
elkészíthető. A szoftver a bevitel közben folyamatosan számolja a részösszegeket, így azonnal
látjuk a számla végösszegét. A vevő és termék/szolgáltatás adatokat nem szükséges előre
bevinni, mivel a szoftver a számla készítése közben megjegyzi ezeket az adatokat, amit aztán a
következő számlán már az első néhány karakter leütése után egy listából választhatunk. A
számlázó program segítségével kisebb cégek, magánvállalkozók elfelejthetik a kézi
számlázással járó fáradtságot, elszámolás miatt visszaküldött számlákat. Intelligens lekérdező
rendszeren keresztül képet kapunk a kintlévőségekről. Pillanatok alatt megtudhatjuk, hogy
melyik termékből vásároltak sokat, vagy mi a vevők rangsora. A kedvező ára és képességei
miatt magánvállalkozóknak és kis-közepes cégeknek egyaránt hasznos segítőtársa lehet.
Az ügyviteli szoftver legfontosabb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Egyedülállóan könnyen kezelhető felhasználóbarát felület.
A leggyorsabb számlázó program.
A bevitt vevő, termék adatokat eltárolja, így legközelebb már egy listából választható.
Nem kell plusz pénzért további modulokat megvásárolni, hiszen minden lényeges
funkció benne van.
Gyorskeresés a listákban, elég az első néhány betűt lenyomni a kívánt névből.
Megfelel a hatályos rendeleteknek és jogszabályoknak.
Tetszőleges számú termék, vevő és számla tartható nyilván.
Kintlévőségek nyomon követése.
Tetszőleges nyelvi modul csatolható a programhoz, jelenleg magyarul, angolul és
németül tud.
A szoftver kellemes megjelenését a tetszőlegesen választható háttér teszi teljessé.

A számlázó szoftver funkciói:
·
·
·

Számlakészítés
Szállítólevél készítés
Egyszerű lista

A vásárláskori aktuális programverzió korlátlan ideig használható, a fizetés után kapott
végleges kulccsal. A kulcs továbbá 1 év díjmentes frissítést is lehetővé tesz, így a vásárlástól
számítva 1 éven belül díjmentesen frissíthető a szoftver. Az 1 év letelte után, ha új verzióra
szeretne áttérni, akkor rendelni kell egy újabb kulcsot a frissítéshez, mellyel további 1 évig
hozzáférhet az új verziókhoz.
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InfoCentrum
Számlázó – Készlet
A megújult számlázó program „Készlet” változatával könnyebben és rövidebb idő alatt
készítheti el a jogszabályoknak megfelelő számlát. Az Infocentrum Számlázó ízléses felületet
és egyszerű kezelést kapott, így bátran mondhatjuk, hogy ez a legkönnyebben és leggyorsabban
használható számlázó program. A PM rendeletek által meghatározott formátumú számla
pillanatok alatt elkészíthető. A szoftver a bevitel közben folyamatosan számolja a
részösszegeket, így azonnal látjuk a számla végösszegét. A vevő és termék/szolgáltatás
adatokat nem szükséges előre bevinni, mivel a szoftver a számla készítése közben megjegyzi
ezeket az adatokat, amit aztán a következő számlán már az első néhány karakter leütése után
egy listából választhatunk. A számlázó program segítségével kisebb cégek, magánvállalkozók
elfelejthetik a kézi számlázással járó fáradtságot, elszámolás miatt visszaküldött számlákat.
Intelligens lekérdező rendszeren keresztül képet kapunk a kintlévőségekről. Pillanatok alatt
megtudhatjuk, hogy melyik termékből vásároltak sokat, vagy mi a vevők rangsora. A kedvező
ára és képességei miatt magánvállalkozóknak és kis-közepes cégeknek egyaránt hasznos
segítőtársa lehet.
Az ügyviteli szoftver legfontosabb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Egyedülállóan könnyen kezelhető felhasználóbarát felület.
A leggyorsabb számlázó program.
A bevitt vevő, termék adatokat eltárolja, így legközelebb már egy listából választható.
Nem kell plusz pénzért további modulokat megvásárolni, hiszen minden lényeges
funkció benne van.
Gyorskeresés a listákban, elég az első néhány betűt lenyomni a kívánt névből.
Megfelel a hatályos rendeleteknek és jogszabályoknak.
Tetszőleges számú termék, vevő és számla tartható nyilván.
Kintlévőségek nyomon követése.
Tetszőleges nyelvi modul csatolható a programhoz, jelenleg magyarul, angolul és
németül tud.
A szoftver kellemes megjelenését a tetszőlegesen választható háttér teszi teljessé.

A számlázó program funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Számlakészítés
Szállítólevél készítés
Ajánlat készítés
Bejövő bizonylat készítés
Leltár, leltárlista
Készletkezelés
Készletmozgás figyelése
Egyszerű lista
Statisztika lekérdezések
Deviza számla
Termékek kategorizálása
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·
·
·

CSV export-import
Felhasználó kezelés
Kiegészítő funkciók

A vásárláskori aktuális programverzió korlátlan ideig használható, a fizetés után kapott
végleges kulccsal. A kulcs továbbá 1 év díjmentes frissítést is lehetővé tesz, így a vásárlástól
számítva 1 éven belül díjmentesen frissíthető a szoftver. Az 1 év letelte után, ha új verzióra
szeretne áttérni, akkor rendelni kell egy újabb kulcsot a frissítéshez, mellyel további 1 évig
hozzáférhet az új verziókhoz.
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InfoCentrum
Számlázó – Professional
A megújult számlázó program „Professional” változatával könnyebben és rövidebb idő alatt
készítheti el a jogszabályoknak megfelelő számlát. Az Infocentrum Számlázó ízléses felületet
és egyszerű kezelést kapott, így bátran mondhatjuk, hogy ez a legkönnyebben és leggyorsabban
használható számlázó program. A PM rendeletek által meghatározott formátumú számla
pillanatok alatt elkészíthető. Az ügyviteli szoftver a bevitel közben folyamatosan számolja a
részösszegeket, így azonnal látjuk a számla végösszegét. A vevő és termék/szolgáltatás
adatokat nem szükséges előre bevinni, mivel a szoftver a számla készítése közben megjegyzi
ezeket az adatokat, amit aztán a következő számlán már az első néhány karakter leütése után
egy listából választhatunk. A számlázó program segítségével kisebb cégek, magánvállalkozók
elfelejthetik a kézi számlázással járó fáradtságot, elszámolás miatt visszaküldött számlákat.
Intelligens lekérdező rendszeren keresztül képet kapunk a kintlévőségekről. Pillanatok alatt
megtudhatjuk, hogy melyik termékből vásároltak sokat, vagy mi a vevők rangsora. A kedvező
ára és képességei miatt magánvállalkozóknak és kis-közepes cégeknek egyaránt hasznos
segítőtársa lehet.
Az ügyviteli szoftver legfontosabb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Egyedülállóan könnyen kezelhető felhasználóbarát felület.
A leggyorsabb számlázó program.
A bevitt vevő, termék adatokat eltárolja, így legközelebb már egy listából választható.
Nem kell plusz pénzért további modulokat megvásárolni, hiszen minden lényeges
funkció benne van.
Gyorskeresés a listákban, elég az első néhány betűt lenyomni a kívánt névből.
Megfelel a hatályos rendeleteknek és jogszabályoknak.
Tetszőleges számú termék, vevő és számla tartható nyilván.
Kintlévőségek nyomon követése.
Tetszőleges nyelvi modul csatolható a programhoz, jelenleg magyarul angolul és
németül tud.
A szoftver kellemes megjelenését a tetszőlegesen választható háttér teszi teljessé.

A számlázó program funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Számlakészítés
Szállítólevél készítés
Ajánlat készítés
Bejövő bizonylat készítés
Leltár, leltárlista
Készletkezelés
Készletmozgás figyelése
Egyszerű lista
Statisztika lekérdezések
Bevételi pénztárbizonylat
Deviza számla
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Előleg számla
Pro-forma számla
Sablonszöveg bizonylatra
Számla import
Termékek kategorizálása
Vonalkód kezelés (nyomtatás)
CSV export-import
Felhasználó kezelés
Boríték, etikett nyomtatás
Kiegészítő funkciók

A vásárláskori aktuális programverzió korlátlan ideig használható, a fizetés után kapott
végleges kulccsal. A kulcs továbbá 1 év díjmentes frissítést is lehetővé tesz, így a vásárlástól
számítva 1 éven belül díjmentesen frissíthető a szoftver. Az 1 év letelte után, ha új verzióra
szeretne áttérni, akkor rendelni kell egy újabb kulcsot a frissítéshez, mellyel további 1 évig
hozzáférhet az új verziókhoz.
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InfoCentrum
RoadRegister - Útnyilvántartás
Az InfoCentrum útnyilvántartó programja ízléses felületet és egyszerű kezelést kapott, így ez
egy igencsak könnyedén használható útnyilvántartás. Az APEH által megkövetelt formátumú
nyilvántartás kis gyakorlat után percek alatt elkészíthető. A szoftver a bevitel közben
folyamatosan számolja a km és költség adatokat, így azonnal képet kapunk az útnyilvántartás
állásáról. A RoadRegister segítségével egy cég több autóját is egységes környezetben kezelheti.
A kedvező ára és képességei miatt magánvállalkozóknak és nagyobb cégeknek egyaránt
hasznos segítőtársa lehet.
A költségszámolás alapja lehet az APEH által kiadott hengerűrtartalom szerinti, lehet
fogyasztás szerinti, valamint számla alapján visszaszámolható. A szoftver tartalmazza a
városok közötti távolságadatokat. Ezek az adatok tetszőlegesen módosíthatók és bővíthetők. A
RoadRegister fel van töltve az APEH által kiadott üzemanyag normákkal 1998. januártól.
Az útnyilvántartó program megjegyzi a gyakrabban járt útvonalakat, így a kiinduló állomás
bevitele után már magától kitölti a célállomás, a partner és a távolság adatokat is.
Mielőtt kinyomtatnánk a végleges útnyilvántartást, lehetőségünk van előzetes nyomtatási képet
kérnünk a bevitt adatokról. Ezzel sok felesleges nyomtatástól és papír pazarlástól kímélhetjük
meg magunkat.
A szoftver főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·

Könnyen kezelhető
Segít a felhasználónak az adatok kitöltésében
Tartalmazza a magyar városok közti távolságokat.
A költségelszámolás alapja lehet az APEH szerinti szabvány, ill. számla szerinti
elszámolás
Tetszőleges számú autó nyilvántartása lehetséges
Rendkívül könnyen kezelhető felhasználóbarát felület
Tetszőleges nyelvi modul csatolható a programhoz, jelenleg magyarul és angolul tud
A szoftver kellemes megjelenését a tetszőlegesen választható héttér teszi teljessé

A vásárláskori aktuális programverzió korlátlan ideig használható, a fizetés után kapott
végleges kulccsal. A kulcs továbbá 1 év díjmentes frissítést is lehetővé tesz, így a vásárlástól
számítva 1 éven belül díjmentesen frissíthető a szoftver. Az 1 év letelte után, ha új verzióra
szeretne áttérni, akkor rendelni kell egy újabb kulcsot a frissítéshez, mellyel további 1 évig
hozzáférhet az új verziókhoz.
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InfoCentrum
RoadRegister Pro - Útnyilvántartás
Az InfoCentrum útnyilvántartó programja ízléses felületet és egyszerű kezelést kapott, így ez
egy igencsak könnyedén használható útnyilvántartás. Az APEH által megkövetelt formátumú
nyilvántartás kis gyakorlat után percek alatt elkészíthető. A szoftver a bevitel közben
folyamatosan számolja a km és költség adatokat, így azonnal képet kapunk az útnyilvántartás
állásáról. A RoadRegister segítségével egy cég több autóját is egységes környezetben kezelheti.
A kedvező ára és képességei miatt magánvállalkozóknak és nagyobb cégeknek egyaránt
hasznos segítőtársa lehet.
A RoadRegister Pro az útnyilvántartó többcéges változata, amellyel tetszőleges számú cég
tetszőleges számú autóját tarthatja nyilván egy program segítségével. Kezelése megegyezik az
egycégesnél megszokott egyszerű kezeléssel, kiegészítve azzal, hogy több cég közül lehet
választani. A szoftvert azoknak ajánljuk, akiknek több különböző cég nyilvántartását kell
elkészíteniük, valamint minden könyvelőnek, hiszen adatot fogadhat az egycéges verzióból, így
egy programban tarthatja nyilván az összes partnerének a nyilvántartását.
A költségszámolás alapja lehet az APEH által kiadott hengerűrtartalom szerinti, lehet
fogyasztás szerinti, valamint számla alapján visszaszámolható. A szoftver tartalmazza a
városok közötti távolságadatokat. Ezek az adatok tetszőlegesen módosíthatók és bővíthetők. A
RoadRegister fel van töltve az APEH által kiadott üzemanyag normákkal 1998. januártól.
Az útnyilvántartó program megjegyzi a gyakrabban járt útvonalakat, így a kiinduló állomás
bevitele után már magától kitölti a célállomás, a partner és a távolság adatokat is.
Mielőtt kinyomtatnánk a végleges útnyilvántartást, lehetőségünk van előzetes nyomtatási képet
kérnünk a bevitt adatokról. Ezzel sok felesleges nyomtatástól és papír pazarlástól kímélhetjük
meg magunkat.
A szoftver főbb jellemzői:
·
·
·
·
·
·
·
·

Könnyen kezelhető
Segít a felhasználónak az adatok kitöltésében
Tartalmazza a magyar városok közti távolságokat.
A költségelszámolás alapja lehet az APEH szerinti szabvány, ill. számla szerinti
elszámolás
Tetszőleges számú autó nyilvántartása lehetséges
Rendkívül könnyen kezelhető felhasználóbarát felület
Tetszőleges nyelvi modul csatolható a programhoz, jelenleg magyarul és angolul tud
A szoftver kellemes megjelenését a tetszőlegesen választható héttér teszi teljessé

A vásárláskori aktuális programverzió korlátlan ideig használható, a fizetés után kapott
végleges kulccsal. A kulcs továbbá 1 év díjmentes frissítést is lehetővé tesz, így a vásárlástól
számítva 1 éven belül díjmentesen frissíthető a szoftver. Az 1 év letelte után, ha új verzióra
szeretne áttérni, akkor rendelni kell egy újabb kulcsot a frissítéshez, mellyel további 1 évig
hozzáférhet az új verziókhoz.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Bér LIGHT
A Kulcs-Bér LIGHT bérprogram ideális megoldás kisvállalatoknak! Előre paraméterezett
verzió, amely csak az alapfunkciókat tartalmazza, azokat viszont egyszerűen és gyorsan. Ha
csak kevés dolgozónak számfejt, akiknek egyszerű a bérszámfejtése, akkor a legolcsóbb és
leghatékonyabb eszközt találta meg!
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Bérprogram?
·
·
·
·
·

A leggyakoribb foglalkozási jogviszonyok és jövedelem elemek gyors bérszámfejtése,
havi és órabéres idő- és teljesítménybéres formák, egyéb jövedelmek kezelésével.
Levonások és START kedvezmények kezelése.
APEH felé történő elektronikus bevallások (0808, 0858, 08T1041, M30) kezelése
Bérügyi nyilvántartó karton, keresetigazolás, állományi listák.
SZJA törvény szerinti adószámítási módok kezelése.
Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Bér KOMPAKT
A Kulcs-Bér KOMPAKT bérprogram nagyszerűen ötvözi a Kulcs-Bér Light egyszerűségét a
Kulcs-Bér Plusz nagy tudásával! Teljes körű adatszolgáltatással, sokrétű számfejtéssel.
Középcégek nagyszerű eszköze!
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Bérprogram?
·
·
·
·
·

A leggyakoribb foglalkozási jogviszonyok és jövedelem elemek gyors bérszámfejtése,
havi és órabéres idő- és teljesítménybéres formák, egyéb jövedelmek kezelésével.
Levonások és START kedvezmények kezelése.
APEH felé történő elektronikus bevallások (0808, 0858, 08T1041, M30) kezelése
Bérügyi nyilvántartó karton, keresetigazolás, állományi listák.
SZJA törvény szerinti adószámítási módok kezelése.
Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Bér KOMPAKT szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szabadon paraméterezhető foglalkozási jogviszonyok és jövedelem elemek
Csoportos bérszámfejtés
Heti és napibéres idő- és teljesítménybéres formák
Munkabérek, levonások, kötelezettségek utalásának kezelése
Szabadság-nyilvántartás kezelése
Átlagkereset-számítás kezelése
Személyügyi nyilvántartások, listák, szerződések kezelése
A be- és kilépő munkavállalók iratai
Nyilatkozatok (pl.: adójóváírás)
Felhasználói tevékenységének jogosultsági szabályozása
Könyvelendő adatok átadási lehetősége a Kulcs-Könyvelés PLUSZ programba.
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Bér PLUSZ
A Kulcs-Bér PLUSZ szoftver mindent tud, csak fele annyiba kerül, mint a konkurensei! Nincs
olyan bonyolult dolgozó, összetett bér, amelyet ne kezelne le programunk. Teljes körű
adatszolgáltatás az APEH, OEP, KSH felé. Ideális megoldás bérszámfejtő cégeknek. Ha az Ön
cége nem bonyolultabb, mint a Don Pepe országos hálózata, akkor nem érheti meglepetés!
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Bérprogram?
·
·
·
·
·

A leggyakoribb foglalkozási jogviszonyok és jövedelem elemek gyors bérszámfejtése,
havi és órabéres idő- és teljesítménybéres formák, egyéb jövedelmek kezelésével.
Levonások és START kedvezmények kezelése.
APEH felé történő elektronikus bevallások (0808, 0858, 08T1041, M30) kezelése
Bérügyi nyilvántartó karton, keresetigazolás, állományi listák.
SZJA törvény szerinti adószámítási módok kezelése.
Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Bér PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Szabadon paraméterezhető foglalkozási jogviszonyok és jövedelem elemek
Csoportos bérszámfejtés
Heti és napibéres idő- és teljesítménybéres formák
Munkabérek, levonások, kötelezettségek utalásának kezelése
Betegségi- anyasági pénzellátások kezelése
Szabadság-nyilvántartás kezelése
Átlagkereset-számítás kezelése
Személyügyi nyilvántartások, listák, szerződések kezelése
A be- és kilépő munkavállalók iratai
Nyilatkozatok (pl.: adójóváírás)
Felhasználói tevékenységének jogosultsági szabályozása
Könyvelendő adatok átadási lehetősége a Kulcs-Könyvelés PLUSZ programba.
OEP felé történő adatszolgáltatás (EB statisztikai jelentések - havi, negyedéves -, TB
kifizetőhelyi ellátások elszámolása) és KSH adatszolgáltatások és PSZÁF
adatszolgáltatás
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Egyszeres LIGHT
Válassza a Kulcs-Egyszeres LIGHT szoftvert, ha pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetését, illetve
társasházak, alapítványok könyvelését kívánja az egyszeres könyvelő programban
megvalósítani.
Válassza a Kulcs-Egyszeres PLUSZ szoftvert, ha pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetését, illetve
társasházak, alapítványok könyvelését kívánja előre kontírozott sablon tételekkel és speciális
ÁFA kezeléssel, valamint folyószámla vezetési lehetőséggel támogatva megvalósítani az
egyszeres könyvelő programban.
Mire nyújt lehetőséget Önnek az Egyszeres könyvelő program?
·

Egyszeres könyvvezetésre pénztárkönyvben, naplófőkönyvben, illetve társasházak,
alapítványok könyvelésére beépített, bővíthető oszlopséma használatával.

·

Korlátlan számú bank, pénztár és ügyfél kezelése. Ki nem fizetett bizonylatok előírások
szerinti kezelése. Részleg- és munkaszámok kezelése. ÁFA kezelés kimenő és bejövő
analitikával.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Egyszeres PLUSZ
Válassza a Kulcs-Egyszeres PLUSZ szoftvert, ha pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetését, illetve
társasházak, alapítványok könyvelését kívánja előre kontírozott sablon tételekkel és speciális
ÁFA kezeléssel, valamint folyószámla vezetési lehetőséggel támogatva megvalósítani
azegyszeres könyvelő program segítségével.
Válassza a Kulcs-Egyszeres LIGHT szoftvert, ha pénztárkönyv, naplófőkönyv vezetését, illetve
társasházak, alapítványok könyvelését kívánja az egyszeres könyvelő programban
megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek az Egyszeres könyvelő program?
·

Egyszeres könyvvezetésre pénztárkönyvben, naplófőkönyvben, illetve társasházak,
alapítványok könyvelésére beépített, bővíthető oszlopséma használatával.

·

Korlátlan számú bank, pénztár és ügyfél kezelése. Ki nem fizetett bizonylatok előírások
szerinti kezelése. Részleg- és munkaszámok kezelése. ÁFA kezelés kimenő és bejövő
analitikával.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Egyszeres PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Előre kontírozott sablontételek
Folyószámla vezetési lehetőség bizonylatcsoportok segítségével, analitikus lista
készítésével
Bővíthető ÁFA kulcs törzs
Tételes bizonylatlisták, egyszerű és bontott ÁFA analitikák
Időszakzárás lehetősége. Automatizálható évnyitás és évzárás
Bizonylatmódosítások és törlések naplózása
Felhasználói jogosultság szabályozása
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Házi LIGHT
Válassza Kulcs-Házi LIGHT szoftvert, ha forintos készpénzforgalmát kívánja az APEH
előírásai szerint, házipénztár vezetésével nyilvántartani a házipénztár program segítségével.
Válassza Kulcs-Házi PLUSZ szoftvert, ha forintos és valutás készpénzforgalmát kívánja az
APEH előírásai szerint, korlátlan számú házipénztár vezetésével nyilvántartani a házipénztár
program segítségével.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Házipénztár program?
·

A forintos készpénzforgalom APEH előírásai szerinti, bizonylatokkal alátámasztott
házipénztárban történő vezetésére.

·

Törvényi előírásoknak megfelelő forintos bevételi és kiadási pénztárbizonylatok,
nyugták elkészítése, nyomtatása akár utólagosan is, egyenként vagy csoportosan.
Időszaki pénztárjelentés.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Házi PLUSZ
Válassza Kulcs-Házi PLUSZ szoftvert, ha forintos és valutás készpénzforgalmát kívánja az
APEH előírásai szerint, korlátlan számú házipénztár vezetésével nyilvántartani a házipénztár
program segítségével.
Válassza Kulcs-Házi LIGHT szoftvert, ha forintos készpénzforgalmát kívánja az APEH
előírásai szerint, házipénztár vezetésével nyilvántartani a házipénztár program segítségével.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Házipénztár program?
·

A forintos készpénzforgalom APEH előírásai szerinti, bizonylatokkal alátámasztott
házipénztárban történő vezetésére.

·

Törvényi előírásoknak megfelelő forintos bevételi és kiadási pénztárbizonylatok,
nyugták elkészítése, nyomtatása akár utólagosan is, egyenként vagy csoportosan.
Időszaki pénztárjelentés.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Házi PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan számú valuta kezelése
Korlátlan számú pénzár kezelése
Áfa nyilvántartás
Kontírozási adatok kezelése
Valutás bizonylatok kezelése
Aktuális valutakészlet megtekintése pénztáranként bontva és összesítve
Napi pénztárjelentés
Idegen nyelvű kezelőfelület és törzsadat feltöltési lehetőség több nyelven
Felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági szabályozása
Házipénztár bizonylat adatok átadási lehetősége a Kulcs-Soft könyvelő programmal
(Kulcs-Egyszeres PLUSZ, Kulcs-Könyvelés PLUSZ) és számlázó rendszerekkel
(Kulcs-Számla PLUSZ, Kulcs-Készlet PLUSZ)
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Készlet LIGHT
Válassza a Kulcs-Készlet LIGHT programot, ha készletnyilvántartással integrálva kívánja
forintos kimenő számla, előlegszámla kezelését megvalósítani.
Válassza Kulcs-Készlet PLUSZ programot, ha készletnyilvántartással integrálva kívánja
forintos és valutás kimenő számla, előlegszámla kezelését, bejövő számla, proforma számla,
megrendelési bizonylat és CRM folyamatok nyilvántartását megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Készletnyilvántartó és számlázó program?
·

Törvényi előírásoknak megfelelő forintos kimenő számla, előlegszámla, helyesbítő
számla és stornó számla, valamint raktárbizonylatok elkészítése, a kapcsolódó
készletmozgások kezelésével és készletérték számítással együtt.

·

Kötegelt számlanyomtatás, törzsek (ügyfél, termék) egyszerű és egységes rendszerben
történő kezelése, tételes kedvezmények, árszorzók kezelése, leltározási funkciók,
egyedileg paraméterezett listák.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók, APEH igazolás.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Készlet PLUSZ
Válassza Kulcs-Készlet PLUSZ programot, ha készletnyilvántartással integrálva kívánja
forintos és valutás kimenő számla, előlegszámla kezelését, bejövő számla, proforma számla,
megrendelési bizonylat és CRM folyamatok nyilvántartását megvalósítani.
Válassza a Kulcs-Készlet LIGHT programot, ha készletnyilvántartással integrálva kívánja
forintos kimenő számla, előlegszámla kezelését megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Készletnyilvántartó és számlázó program?
Törvényi előírásoknak megfelelő forintos kimenő számla, előlegszámla, helyesbítő számla és
stornó számla, valamint raktárbizonylatok elkészítése, a kapcsolódó készletmozgások
kezelésével és készletérték számítással együtt.
Kötegelt számlanyomtatás, törzsek (ügyfél, termék) egyszerű és egységes rendszerben történő
kezelése, tételes kedvezmények, árszorzók kezelése, leltározási funkciók, egyedileg
paraméterezett listák.
Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók, APEH igazolás.
A Kulcs-Készlet PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan számú valuta kezelése
Szállítói (bejövő) számla és kapcsolódó készletmozgások
Megrendelési bizonylatok (árajánlat, proforma számla) kezelése és kapcsolódó
készletfoglalások
CRM folyamatok regisztrálási lehetősége
Idegen nyelvű kezelőfelület
Bizonylatsablonok és törzsadat feltöltési lehetőség több nyelven
Felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági szabályozása
Pénztárgépes kapcsolat lehetősége
Könyvelendő adatok átadási lehetősége házipénztár és könyvelő programjainkba
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Könyvelés LIGHT
Válassza Kulcs-Könyvelés LIGHT szoftvert, ha forintos tételek naplóközpontú kettős
könyvelését kívánja a könyvelő programban megvalósítani.
Válassza Kulcs-Könyvelés PLUSZ szoftvert, ha forintos és devizás tételek kettős könyvelését
kívánja korlátlan számú naplóban, előre kontírozott sablon tételekkel és automatizált speciális
ÁFA kezeléssel támogatva, másodlagos könyveléssel kiegészítve megvalósítani a könyvelő
programban.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Könyvelő program?
·

A forintos könyvelési tételek több típusú naplóban (vevő, szállító, bank, pénztár,
vegyes, nyitó, záró) történő kettős könyvelése. ÁFA kezelés beépített ÁFA kalkulátor
támogatással, folyószámla kiegyenlítés kezelése.

·

ÁFA bevallás adatainak kulcsonkénti átadása az ABEV felé. Részleg- és
munkaszámokra történő könyvelés. Automatizálható évzárás és nyitás (külön
folyószámla nyitási lehetőséggel). Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatások
készítése, gyárilag biztosított sémák segítségével.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Könyvelés PLUSZ
Válassza a Kulcs-Könyvelés PLUSZ szoftvert, ha forintos és devizás tételek kettős könyvelését
kívánja korlátlan számú naplóban, előre kontírozott sablon tételekkel és automatizált speciális
ÁFA kezeléssel támogatva, másodlagos könyveléssel kiegészítve megvalósítani a könyvelő
programban.
Válassza a Kulcs-Könyvelés LIGHT szoftvert, ha forintos tételek naplóközpontú kettős
könyvelését kívánja a könyvelő programban megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Könyvelő program?
·

A forintos könyvelési tételek több típusú naplóban (vevő, szállító, bank, pénztár,
vegyes, nyitó, záró) történő kettős könyvelése. ÁFA kezelés beépített ÁFA kalkulátor
támogatással, folyószámla kiegyenlítés kezelése.

·

ÁFA bevallás adatainak kulcsonkénti átadása az ABEV felé. Részleg- és
munkaszámokra történő könyvelés. Automatizálható évzárás és nyitás (külön
folyószámla nyitási lehetőséggel). Paraméterezhető mérleg- és eredmény-kimutatások
készítése, gyárilag biztosított sémák segítségével.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Könyvelés PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan számú napló (másodlagos könyvelési naplók is) kezelése
Korlátlan számú deviza könyvelése, analitikával, árfolyam-differencia és átértékelés
automatizált kezelésével
Előre kontírozott sablon tételek
Speciális Áfák automatizált könyvelése
ABEV feladás áfa-gyűjtők segítségével
Másodlagos könyvelés az 5-ös, vagy 6-os és 7-es számlaosztályokban
Fizetési felszólítás és egyenlegközlő
Egyedi kimutatás (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow) sémák és törzsadat feltöltési
lehetőség több nyelven
Idegen nyelvű kezelőfelület
Felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági szabályozása
Adatátadási lehetőség számlázó, készletkezelő, házipénztár, tárgyi eszköz
rendszereinkkel és bérprogramunkkal
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Raktár
Amennyiben készletgazdálkodását kívánja egységes rendszerben nyilvántartani, válassza
Kulcs-Raktár raktárkezelő programot.
Amennyiben számlázását és ügyfélkezelési folyamatait is integrálni kívánja
készletnyilvántartással, válassza Kulcs-Készlet készletnyilvántartó és számlázó programot.

a

A raktárkezelő szoftver funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Raktárbizonylatok, szállítólevelek, gyártási bizonylatok elkészítése, a kapcsolódó
készletmozgások kezelésével együtt
Esztétikus, a cég arculatához igazítható, logóval ellátott szállítólevél készítése,
nyomtatása utólag is
Leltározási funkciók és bizonylatolásuk, naprakész készletérték-számítás (FIFO,
Mérlegelt átlagár, Elszámoló ár)
Korlátlan számú ügyfél és termék nyilvántartása, egységes rendszerben történő kezelése
(szűrés, listázás, listanyomtatás, listaexport, etikett nyomtatás)
Árszorzók, tételes kedvezmények, részleg- és munkaszám, gyári szám kezelése
Vezetői információk: raktárkészlet és készletmozgási listák
A raktárkezelő program felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági
szabályozása
Angol és német kezelőfelület, törzsadatok feltöltése Excel-állományból
Ügyfélszolgálati támogatás és interneten keresztül is letölthető szoftverfrissítések
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Kulcs-Soft
Kulcs-Számla LIGHT
Válassza a Kulcs-Számla LIGHT-ot, amennyiben forintos kimenő számla, előlegszámla
kezelését kívánja a számlázó program segítségével megvalósítani.
Válassza Kulcs-Számla PLUSZ-t, amennyiben forintos és valutás kimenő számla, előlegszámla
kezelését kívánja a számlázó program segítségével megvalósítani, illetve ha szüksége van
bejövő számla, proforma számla, megrendelési bizonylat és CRM folyamatok nyilvántartására
is.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a számlázó program?
·

Törvényi előírásoknak megfelelő kimenő számla, előlegszámla, helyesbítő számla és
stornó számla egyszerű és gyors elkészítésére, esztétikus és a cég arculatához igazítható
formátumban.

·

Kötegelt számlanyomtatás, törzsek (ügyfél, termék) egyszerű és egységes rendszerben
történő kezelése, tételes kedvezmények, árszorzók kezelése, egyedileg paraméterezett
listák.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók, APEH igazolás
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Kulcs-Soft
Kulcs-Számla PLUSZ
Válassza Kulcs-Számla PLUSZ-t, amennyiben forintos és valutás kimenő számla, előlegszámla
kezelését kívánja a számlázó program segítségével megvalósítani, illetve ha szüksége van
bejövő számla, proforma számla, megrendelési bizonylat és CRM folyamatok nyilvántartására
is.
Válassza a Kulcs-Számla LIGHT-ot, amennyiben forintos kimenő számla, előlegszámla
kezelését kívánja a számlázó program segítségével megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a számlázó program?
·

Törvényi előírásoknak megfelelő kimenő számla, előlegszámla, helyesbítő számla és
stornó számla egyszerű és gyors elkészítésére, esztétikus és a cég arculatához igazítható
formátumban.

·

Kötegelt számlanyomtatás, törzsek (ügyfél, termék) egyszerű és egységes rendszerben
történő kezelése, tételes kedvezmények, árszorzók kezelése, egyedileg paraméterezett
listák.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók, APEH igazolás

A Kulcs-Számla PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan számú valuta kezelése
Szállítói (bejövő) számla
Megrendelési bizonylatok (árajánlat, proforma számla) kezelése
CRM folyamatok regisztrálási lehetősége
Idegen nyelvű kezelőfelület
Bizonylatsablonok és törzsadat feltöltési lehetőség több nyelven
Fizetési felszólítás és egyenlegközlő kezelése
Felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági szabályozása
Könyvelendő adatok átadási lehetősége házipénztár és könyvelő programjainkba
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Tárgyi LIGHT
Válassza a Kulcs-Tárgyi LIGHT szoftvert, ha befektetett eszközök, tárgyi eszközök,
immateriális javak nyilvántartását és a hozzájuk kapcsolódó értékcsökkenés és leggyakoribb
tranzakciók elszámolását kívánják a tárgyi eszköz programban megvalósítani.
Válassza a Kulcs-Tárgyi PLUSZ szoftvert, ha befektetett eszközök, tárgyi eszközök,
immateriális javak csoportos vagy egyedi nyilvántartását és a hozzájuk kapcsolódó,
paraméterezhető módszerekkel megállapított értékcsökkenését és egyéb tranzakciók
elszámolását kívánják a tárgyi eszköz programban megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Tárgyi eszköz program?
·

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartására és a hozzájuk
kapcsolódó értékcsökkenés (Számviteli és Társasági adótörvény szerinti lineáris és nulla
százalékos) és leggyakoribb tranzakciók elszámolására.

·

Számviteli és a Társasági adótörvény szerinti amortizáció nyilvántartása, lineáris és
nulla százalékos értékcsökkenési terv beállítási lehetőségével.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.
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Kulcs-Soft
Kulcs-Tárgyi PLUSZ
Válassza a Kulcs-Tárgyi PLUSZ szoftvert, ha befektetett eszközök, tárgyi eszközök,
immateriális javak csoportos vagy egyedi nyilvántartását és a hozzájuk kapcsolódó,
paraméterezhető módszerekkel megállapított értékcsökkenését és egyéb tranzakciók
elszámolását kívánják a tárgyi eszköz programban megvalósítani.
Válassza a Kulcs-Tárgyi LIGHT szoftvert, ha befektetett eszközök, tárgyi eszközök,
immateriális javak nyilvántartását és a hozzájuk kapcsolódó értékcsökkenés és leggyakoribb
tranzakciók elszámolását kívánják a tárgyi eszköz programban megvalósítani.
Mire nyújt lehetőséget Önnek a Tárgyi eszköz program?
·

Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, immateriális javak nyilvántartására és a hozzájuk
kapcsolódó értékcsökkenés (Számviteli és Társasági adótörvény szerinti lineáris és nulla
százalékos) és leggyakoribb tranzakciók elszámolására.

·

Számviteli és a Társasági adótörvény szerinti amortizáció nyilvántartása, lineáris és
nulla százalékos értékcsökkenési terv beállítási lehetőségével.

·

Internetes ügyfélszolgálati támogatás, frissítő verziók.

A Kulcs-Tárgyi PLUSZ szoftver többlet funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Csoportos tárgyi eszköz kezelés
Számviteli és Társasági adótörvény szerinti degresszív és egyedi értékcsökkenés
Fejlesztési tartalék kezelése
Tárgyi eszköz tükör
Idegen nyelvű kezelőfelület
Bizonylatsablonok és törzsadat feltöltési lehetőség több nyelven
Felhasználói tevékenységének naplózása, jogosultsági szabályozása
Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadás
Nyomtatott kézikönyv
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Kulcs-Soft
Kulcs-Útnyilvántartás
A Kulcs-Útnyilvántartás programot ajánljuk minden olyan cégnek és magánszemélynek,
akiknek autótulajdonosként vagy üzembentartóként útnyilvántartást kell vezetnie.
Az útnyilvántartó szoftver funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Korlátlan számú gépjármű nyilvántartása, valamennyi rá vonatkozó adattal.
Az egyes autókhoz norma, átalány és a használt üzemanyag típusának
hozzárendelésével költségelszámolás készítése.
Üzemanyag-árlista használata (a program több évre visszamenőleg tartalmazza, az
árakat, melyeket egyszerűen lehet bővíteni, frissíteni).
Költségelszámolás a kenőanyag, valamint egyéb szorzók (téli, nyári, városi, fővárosi
forgalom) figyelembe vételével.
Egy adott hónapra megadott üzemanyag, távolság, vagy összeg alapján, teljes havi
elszámolás automatikus elkészítése (jelölt napok automatikus kihagyásával, akár a
beépített útvonalmátrix, akár egyedi adatok használatával).
Körutak készítése telephelytől-telephelyig útvonalakon keresztül.
Beépített figyelő rendszer használata (automatikus figyelmeztetés a kötelezettségek
teljesítéséhez, határidők lejártához).
Céges, illetve magán utak könyvelése.
Többféle lekérdezési, szűrési lehetőség beállítása az egyedi igényeknek megfelelően
paraméterezve.
A havi elszámolás készítésekor a választott partnerek, illetve gyakoriságuk
automatikusan sűrítése, ritkítása a beállított alapadatok alapján.
Könyvelés akár több évre, visszamenőlegesen is.
APEH előírásainak megfelelő költségelszámoló-lap.
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Kulcs-Soft
Könyvelő csomag
Ez a szoftvercsomag kimondottan könyvelők számára összeállított kedvezményes árú
könyvelőcsomag a Kulcs-Soft LIGHT termékcsaládból, amely a korlátlan céges verziókat
tartalmazza. Elsősorban könyvelőirodáknak ideális!
A könyvelőcsomagban található szoftverek:
·
·
·
·

Kulcs-Könyvelés LIGHT (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Egyszeres LIGHT (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Tárgyi LIGHT (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Házi LIGHT (korlátlan céges) verzió
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Kulcs-Soft
Könyvelő csomag PLUSZ
Ez a szoftvercsomag kimondottan könyvelők számára összeállított kedvezményes árú
könyvelőcsomag a Kulcs-Soft PLUSZ termékcsaládból, amely a korlátlan céges verziókat
tartalmazza. Elsősorban könyvelőirodáknak ideális!
A könyvelőcsomagban található szoftverek:
·
·
·
·

Kulcs-Könyvelés PLUSZ (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Egyszeres PLUSZ (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Tárgyi PLUSZ (korlátlan céges) verzió
Kulcs-Házi PLUSZ (korlátlan céges) verzió
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Kulcs-Soft
KFT csomag
Ez a szoftvercsomag kimondottan könyvelők számára összeállított kedvezményes árú
könyvelőcsomag a Kulcs-Soft PLUSZ termékcsaládból, amely tökéletes egy gazdálkodó
szervezet ügyviteli feladatainak ellátásához!
A könyvelőcsomagban található szoftverek:
·
·
·
·
·
·

Kulcs-Készlet PLUSZ
Kulcs-Könyvelés PLUSZ egycéges verzió
Kulcs-Tárgyi PLUSZ egycéges verzió
Kulcs-Házi PLUSZ egycéges verzió
Kulcs-Útnyilvántartás egycéges verzió
Kulcs-Bér KOMPAKT (51-100 fő)
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Revolution
rEVOL Express
Ön állíthatja össze, hogy milyen tudású számlázó programot szeretne használni úgy, hogy
meghatározza, mely modulokat tartalmazza az Ön által megvásárolni kívánt rEVOL Express
szoftver.
A számlázó program előnyei:
·
·
·
·
·
·
·

·
·

Moduláris felépítés: Ön dönti el, hogy milyen tudású szoftvert szeretne használni.
Integráltság: Adatkapcsolat a modulok között, nincs szükség az adatok többszöri
rögzítésére, máshol is automatikusan megjelennek.
Igényes kinézetű bizonylatok: Tépett szélű nyomtatványok helyett néhány
gombnyomással elkészítheti bizonylatait. A saját cégemblémával ellátott, igényes
kinézetű számlák növelik cége presztízsét.
Gyorsabb adminisztráció: Több ideje jut az érdemi munkára.
Modern kezelőfelület: Könnyű kezelhetőség. A gyakran használt irodai szoftverekhez
hasonló, ismerős felület.
Hasznos kimutatások: Gyorsan kinyerhetőek a legfontosabb adatok, melyek
megkönnyítik döntéseit és a bevallások elkészítését.
Gondoskodunk programjáról: Minden ügyviteli szoftverhez 1 éves terméktámogatás jár,
szakértő csapatunk készségesen segít a számlázó használata során felmerülő kérdések,
problémák megoldásában. Rendszerünket folyamatosan fejlesztjük az ügyféligényeknek
és a változó piaci körülményeknek megfelelően.
Hatályosság garancia: Nem kell a törvényi változások miatt aggódnia.
Testre szabható: Ahogy vállalkozása nő, igényeinek megfelelően bővítheti.

Állítsa össze rEVOL Express szoftverét olyan funkciókból, amelyek valóban hasznosak
vállalkozása számára.
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Revolution
Számlaíró - modul
A rEVOL Express Számlaíró szoftverrel könnyedén áttérhet a körülményes kézi számlázásról a
gyors és rugalmas gépi számlázásra. Néhány gombnyomással elkészítheti saját cégemblémával
ellátott, igényes kinézetű számláit, valamint hasznos kimutatásokat készíthet, melyek
megkönnyítik döntéseit és a bevallások elkészítését.
A modul önállóan is használható, de csak a SzámlaVarázsló modul megvásárlása után
bővíthető.
A Számlaíró fontosabb tulajdonságai:
Egyszeri adatrögzítés: Elegendő a partnereket, illetve terméket, szolgáltatásokat egy
alkalommal felvinni, azokat megjegyzi és nyilvántartja a program.
· A vevőknél külön számlázási és levelezési cím adható meg.
· A partnerek mobil száma és e-mail címe is rögzíthető.
· Nyilvántartja a program az ügyfél adó- és bankszámlaszámát is.
· Minden vevőnél külön beállítható a fizetési mód (pl. 8 napos átutalással, esetleg csak
készpénzzel fizethet stb.).
· A felvett áruk csoportosíthatók is (pl. gyümölcsök, zöldségek, vagy grafikai munkák,
kivitelezés stb.).
· Szabadon kiegészíthetők a fizetési módok.
· Igény szerint bővíthetők az áfakörök.
· Meghatározható egységes, központi árlista.
Gyors számlakészítés
· A szoftver automatikusan, kihagyás és ismétlés nélkül adja a számlasorszámokat.
· A számlák fejlécébe a cég emblémája a felhasználó által is könnyedén beilleszthető.
· Új vevő, áru vagy szolgáltatás számlaírás közben is felvihető.
· A számlázó ablakban megtekinthető, hogy hol tart a számla végösszege.
· A gyakori megjegyzések előre rögzíthetők, amelyek beilleszthetők a számla elejére,
végére és számlasoronként is.
· A Számlaíróval előlegszámla is kiállítható, amely később beilleszthető a számlába akár egyszerre több is
· Lehetőség van számlasoronként és a végösszegből is százalékos engedmény adására.
· A nyomtatási kép megtekinthető a számla rögzítése előtt.
· A számlázó program alkalmas Led-es vonalkód-leolvasó használatára.
EU-konform funkciók
· Közösségi adószám kezelése
· EU kompatibilis előlegszámla kezelés
· Vállalkozói igazolványszám kezelése
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Nélkülözhetetlen kimutatások
· Lekérhető az áruk és szolgáltatások listája.
· Időszakos (havi, heti, napi) összesített forgalmi listák kérhetők le.
· Kilistázható a vevők rangsora a forgalom alapján.
· Lekérhető a kimenő számlák alapján kalkulált fizetendő áfa-lista.
· A termékek áraiból külön árucsoportok szerinti árlista nyomtatható.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

33

Revolution
SzámlaVarázsló - modul
A rEVOL Express SzámlaVarázsló fontosabb tulajdonságai:
Több mint 100 féle variációból választhat, így biztosan megtalálja a legideálisabb felépítést. A
komplex ármeghatározásnak köszönhetően Ön kényelmesen kezelheti árait (pl. cikkenként 3
különböző árat és a partnereknél állandó kedvezményeket rögzíthet). A menühasználat és a
riportok jogosultsághoz köthetőek, így egyedileg határozhat meg különböző jogosultságokkal
rendelkező szerepköröket.
A modul – a Számlaíró modullal együtt – önállóan is vásárolható, és tetszés szerint bővíthető.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.

i-Store.hu – Szoftver webáruház

34

Revolution
Készletkezelő - modul
A rEVOL Express Készletkezelő fontosabb tulajdonságai:
Leltározás nélkül is folyamatosan átláthatja készleteit, és forgalmi adatait. Mindig tudni fogja,
hogy melyik termékből mennyit kell rendelnie. Az árrés kalkulációval kiszámíthatja az
értékesítés nyereségét. A modul tartalmazza az árumozgással kapcsolatos bizonylatokat:
bevételezés, foglalás, szállítólevél. A foglalásból könnyen szállítólevelet készíthet, vagy a
számlába is beemelheti azt.
A modul önállóan is vásárolható, bővíthető Deviza és Üzleti analitika modulokkal.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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Revolution
Házipénztár - modul
A rEVOL Express Házipénztár fontosabb tulajdonságai:
A pénztárbizonylatok gombnyomásra készülnek. A szoftver automatikusan kiállítja a
készpénzes számlákhoz tartozó pénztár-bizonylatokat, így Önnek nem kell külön programot
vagy bizonylattömböt vezetnie. A bizonylatok a számláktól függetlenül kézzel is rögzíthetőek.
A kiadásokat, bevételeket egyénileg kialakítható kategóriák szerint csoportosíthatja. Korlátlan
számú forint- és valutapénztárat kezelhet, és folyamatosan nyomon követheti
készpénzállománya egyenlegét! Naprakész pénztárjelentéssel rendelkezhet, és a törvényi
követelményeknek megfelelő, szigorú sorszámozású pénztárbizonylatokat nyomtathat.
A modul önállóan is vásárolható, bővíthető Deviza és Üzleti analitika modulokkal.
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Revolution
Deviza - modul
A rEVOL Express Deviza modul fontosabb tulajdonságai:
A devizás bizonylatok teljes körű kezelése megoldott. Amennyiben külföldre is értékesíti
termékeit, a szoftverben megtalálja az ehhez szükséges bizonylatokat, amelyeket átvezethet
egymásba. Megkülönböztethető a közösségen belüli és közösségen kívüli értékesítés, és ennek
megfelelően választható az export áfa-kulcs.
A modul önállóan nem vásárolható meg, használatához a Számlaíró és a SzámlaVarázsló
szoftvereket együttesen, vagy pedig akár önmagukban külön-külön a Készletkezelő, vagy a
Házipénztár modult kell megvenni.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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Revolution
Üzleti analitika - modul
A rEVOL Express Üzleti analitika modul fontosabb tulajdonságai:
Egy modern megoldás arra, hogy elemző kimutatásait az egyéni igényeknek megfelelő
bontásban és mélységében láthassa. Pótolhatatlan segítség a stratégiai döntések
meghozatalában. Pár kattintással olyan szerkesztettségű és bontású elemző táblák illetve színes
grafikonok érhetőek el, amelyek más módon való előállítása értékes időt vonna el Öntől.
A modul önállóan nem vásárolható meg, használatához a Számlaíró és a SzámlaVarázsló
szoftvereket együttesen, vagy pedig akár önmagukban külön-külön a Készletkezelő, vagy a
Házipénztár modult kell megvenni.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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Revolution
Kereskedelem extra - modul
A rEVOL Express Kereskedelem extra modul fontosabb tulajdonságai:
Komplett kereskedelmi folyamat-kezelés, még kevesebb adminisztráció! Az adott ügyfélhez
tartozó bizonylatot elég egyszer rögzíteni, utána tetszőlegesen továbbvihetőek az adatok a
következő bizonylatba. Körlevél, árajánlat, proforma számla. A körszámla funkcióval egyszerre
több partnernek vagy partnercsoportnak készíthet számlákat. A rendszeres számlák
szerződésként rögzíthetőek, így mikor a program figyelmeztet az esedékességre, aktualizált
dátummal kiállítható az új számla.
A modul önállóan nem vásárolható meg, használatához a Számlaíró és a SzámlaVarázsló
szoftvereket együttesen meg kell venni.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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Revolution
Pénzügy - modul
A rEVOL Express Pénzügy modul fontosabb tulajdonságai:
Nyomon követheti pénzmozgásait, és egyszerűbben kezelheti kintlévőségeit! Pontosan
követhető, hogy melyik számla mikor válik esedékessé, így előre tervezhető a várható
pénzforgalom. A követelések és kötelezettségek akár több részletben is kiegyenlíthetőek. A
folyószámla-egyeztető kiküldésével kintlévőségei kezelése is egyszerűbbé válik.
A modul önállóan nem vásárolható meg, használatához a Számlaíró és a SzámlaVarázsló
szoftvereket együttesen meg kell venni.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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Revolution
Pénztárgép - modul
A rEVOL Express Pénztárgép modul fontosabb tulajdonságai:
A számla nélküli készletmozgások is áttekinthetőek a modul segítségével, amely biztosítja a
számlázó-program pénztárgépes kapcsolatát, valamint tartalmazza az ECR Controll drivert.
Azok az értékesítések és az ezzel járó készletcsökkenések is rögzíthetőek, amelyekhez számla
nem kapcsolódik, így a készletnyilvántartás mindenkor a valós képet mutatja. A programban
kiállított nyugta a pénztárgépnek átadva egyből nyomtatható. A szoftver a Fasy pénztárgépek
több típusát kezeli.
A modul önállóan nem vásárolható meg, használatához a Számlaíró és a SzámlaVarázsló
szoftvereket együttesen meg kell venni.
A rEVOL Express számlázó program mellé 1 éves terméktámogatás jár.
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RLB-60
Kettős könyvvitel
Az RLB-60 kettős könyvvitel szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tételek, egyszerű, gyors felvitele (feltöltött számlatükör)
Munkaszámok használata
Tételek egyszerű korrigálása (sorba rend., módosítás, törlés)
Pénzügyi nyilvántartás (vevő/szállító analitika)
Automatikus nyitás (előző évből)
Automatikus zárás
Teljes körű áfa analitika
Mérleg, eredmény-kimutatás
Egyszerűbb (havibéres) bérszámfejtés
Partnerek nyilvántartása
Házipénztár kezelése (pénztárbizonylat és jelentés)
Tárgyieszköz nyilvántartás
Devizás könyvelés
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RLB-60
Naplófőkönyv
Az RLB-60 naplófőkönyv szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tételek egyszerű, gyors felvitele (rovatszámok segítségével)
gyűjtők használata
tételek egyszerű korrigálása (sorba rend., módosítás, törlés)
áttekinthető, paraméterezhető listák
a listák formátuma megegyezik a nyomtatványokkal
teljes körű áfa analitika
eredmény-kimutatás
egyszerűbb (havibéres) bérszámfejtés
partnerek nyilvántartása
6 cégenként definiálható követelés-kötelezettség oszlop
30 napos áfa figyelése
tárgyieszköz nyilvántartás
több bank és pénztár kezelése

i-Store.hu – Szoftver webáruház

43

RLB-60
Pénztárkönyv
Az RLB-60 pénztárkönyv szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tételek egyszerű, gyors felvitele (rovatszámok segítségével)
gyűjtők használata
tételek egyszerű korrigálása (sorba rend., módosítás, törlés)
áttekinthető, paraméterezhető listák
a listák formátuma megegyezik a nyomtatványokkal
teljes körű áfa analitika
eredmény-kimutatás
egyszerűbb (havibéres) bérszámfejtés
partnerek nyilvántartása
kiegyenlítetlen számlák kezelése (vevő-szállító analitika)
30 napos áfa figyelése
tárgyieszköz nyilvántartás
több bank és pénztár kezelése
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RLB-60
Számlázás
Az RLB-60 számlázó szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

cikk törzs 3 féle eladási árral
partner törzs személyre szabott kedvezményekkel
készletek figyelése
számlák áttekinthető, egyszerű kezelése
késedelmes kiegyenlítések figyelése
automatikus sztornózás
számlák automatikus könyvelése a könyvelőprogramokkal
a program megfelel a többször módosított 24/1995. PM rendeletnek és az ÁFA
törvénynek
szállítólevél, árajánlat készítése
mozgások figyelése
több féle számlaformátum
számlaérték Euro-ban.
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RLB-60
Útnyilvántartás
Az RLB-60 útnyilvántartó szoftver főbb funkciói:
·
·
·
·
·

feltöltött település és távolság törzs
korlátlan számú gépjármű kezelése
elszámolás APEH norma, ill. számla alapján
egyszerű kezelhetőség, hatékony munka
partnerek átvétele a könyvelő, ill. számlázó program adatbázisából
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