rEVOL Express
modulok leírása
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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.
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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.
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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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