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WAPRO Fakir BUDŻET/STANOWISKO*
Cena brutto

6 179,00 zł

Cena netto

5 023,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

Wapro Kaper Budzet.st

Opis produktu
jak kupować licencje

UWAGA
WAPRO Fakir - BUDŻET/STANOWISKO* dodatkowym stanowiskiem
pakietu WAPRO Fakir - Biuro Budżet,
zapraszamy do zakupu pełnej wersji.
WAPRO Fakir - Budżet
Program Finanse i księgowość WAPRO Fakir stosowany jako element składowy systemu zarządzania firmą współpracuje z
innymi aplikacjami WAPRO ERP. Użytkowany niezależnie stanowi kompletny, samodzielny, w pełni funkcjonalny program
finansowo – księgowy.
Program finansowo księgowy WAPRO Fakir zawiera wszystkie mechanizmy potrzebne do księgowania bieżącej działalności
więc zaraz po zainstalowaniu jest gotowy do pracy. Pozwala na rozbudowę istniejących i tworzenie własnych automatów w
celu lepszego dostosowania programu do indywidualnych potrzeb firmy.
Umożliwia zgodne z przepisami raportowanie dzięki współpracy z programem Jednolity Plik Kontrolny WAPRO JPK oraz
wbudowanemu modułowi e-Sprawozdań.

Najważniejsze cechy WAPRO Fakir - Budżet:
WAPRO Fakir - Biuro Plus zawiera podstawowe funkcje WAPRO Fakir - Biznes i WAPRO Fakir - Biuro oraz WAPRO Fakir Biuro Plus, dodatkowo:
Tworzenie planu wydatków budżetowych i kontrola jego realizacji;
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji tradycyjnej – w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
oraz dodatkową, własną analitykę definiowaną przez użytkownika;
Obsługa budżetowego plan finansowego według klasyfikacji zadaniowej – w podziale na funkcje, zadania, podzadania i
działania (opcjonalnie);
Sprawozdawczość budżetowa;
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Wapro Fakir Budżet nie posiada:
Biura Rachunkowego Online;

Wymagania techniczne:
Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
2 GB RAM,
minimum 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym,
napęd DVD,
karta graficzna XGA/XVGA (1024x768),
Windows 7/Windows 8/Windows 10,
MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Liczba stanowisk: 1 , 2 , 3 , 4 , 5
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