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Rachmistrz nexo - dodatkowe
stanowiska
Cena brutto

449,00 zł

Cena netto

365,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

Natychmiast

Numer katalogowy

Dod. st. Rachmistrz nexo

Opis produktu
jak kupować licencje

UWAGA
Ten produkt umożliwia rozszerzenie liczby stanowisk do Rachmistrza
nexo, jeśli nie posiadają Państwo jeszcze licencji zapraszamy do zakupu
pełnej wersji Rachmistrz nexo
Program InsERT Rachmistrz Nexo dla księgowości
Program do obsługi uproszczonej księgowości Rachmistrz Nexo, dedykowany jest firmom, które prowadzą księgę przychodów i
rozchodów lub podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zaletą systemu księgowego
Rachmistrz Nexo jest bogata funkcjonalność przy zachowaniu prostej i intuicyjnej obsługi. System został wyposażony we
wszystkie istotne funkcje konieczne do prowadzenia rzetelnej księgowości. Za niewielką cenę zyskujemy olbrzymie
możliwości.
Program Rachmistrz nexo należy do zintegrowanego pakietu InsERT nexo. W skład wchodzą również: Bęben obsługi
sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt nexo, Bęben finansowo-księgowy Rewizor nexo, Bęben kadrowo-płacowy
Gratyfikant nexo oraz narzędzie do zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo.
Rachmistrz nexo umożliwia:
prowadzenie ewidencji podatku zryczałtowanego lub KPiR,
prowadzenie rejestru VAT i jego rozliczanie. Rejestry: vat marża, zakupów, sprzedaży. Korekty rejestrów. Wszystkie
rejestry możemy rozliczać metodą kasową,
ewidencję remanentów i wyposażenia
ewidencję wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych,
ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę oraz kartotek osobowych w ramach obsługi wynagrodzeń
rozliczenia właścicielskie: ewidencja przychodów z innych źródeł (EP), składki ZUS wspólnika, odliczenia podatku
związane z ulgami
ewidencję samochodów firmowych z możliwością pełnego bądź częściowego odliczenia podatku VAT
wykaz i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności
obsługę kasowych operacji gotówkowych i bezgotówkowych również związanych z rachunkami bankowymi,
obsługę poleceń przelewu standardowych, podatkowych i ZUS
auto dekretację KPIR lub EP oraz rejestrów VAT według ustalonych schamatów
prowadzenie raportów kasowych oraz wystawianie deklaracji ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS DRA z możliwością eksportu
deklaracji o programu Płatnik
integrację z programem sprzedaży Subiekt Nexo
pracę jednostanowiskową lub sieciową
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Wymagania systemowe:
komputer z procesorem Core2Duo (lub nowszym);
4GB pamięci operacyjnej RAM;
system operacyjny Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2016, Windows Server 2019;
system obsługi baz danych Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, 2014, 2016, 2017 – bezpłatna wersja Microsoft SQL
Server 2017 (lub 2014 dla systemów starszych niż Windows 8) dostarczana jest wraz z systemem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Liczba stanowisk: 1 , 3 , 6 , 9 , 12
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