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Účtovníctvo 

• voliteľná účtová osnova, definovateľné účty s trinásťmiestnou analytikou  
• voliteľné hospodárske obdobie – môže byť odlišné od kalendárneho roku – 

otvorené aj dva roky  
• členenie dát na strediská, zákazky, obchodné prípady   
• detailne prepracované účtovné predkontácie, ktoré po nastavení umožnia 

maximálnu automatizáciu zaúčtovania  
• účtovanie z kníh faktúr, pokladní, skladov, HIM ... 
• sledovanie saldokonta, možnosť párovania  
• možnosť vystavovať interné doklady a ostatné príjmy/výdaje  
• opakovateľná ročná uzávierka, voliteľne je možné priebežné uzatváranie mesiacov 

alebo až jednotlivých dokladov 
• opravy účtovných zápisov, účtovanie v cudzích menách 

Faktúry 

• základné agendy faktúr, dobropisov (prijatých, vydaných)  
• rôzne formy úhrad, podpora vzájomných zápočtov (agenda vzájomných zápočtov)  
• knihy faktúr (i spätne k dátumu), prehľady nezaplatených faktúr  

Pokladňa 

• neobmedzené množstvo pokladní, vrátane pokladní v cudzích menách  
• pokladničné príjmy, pokladničné výdaje  

Mzdy a personalistika 

• evidencia personálnych a mzdových listov, priemerov, zrážok  
• podpora všetkých typov pracovných pomerov  
• automatický výpočet ročného zúčtovania daní  
• spracovanie mesačných a ročných uzávierok s výstupmi pre účtovníctvo  
• spracovanie hromadných príkazov na úhradu - elektronická väzba na peňažné 

ústavy  
• výstupy vo forme definovateľných zostáv a formulárov  
• zostavy a výkazy pre zdravotné poisťovne, sociálne a finančné úrady  

Administrácia 

• modul určený na administráciu systému, najmä na nastavenie klientskych staníc -  
pre sieťové inštalácie  

Banka 

• evidencia neobmedzeného množstva bankových účtov, aj v cudzích menách  
• agenda bankových výpisov, dohľadávanie platených dokladov podľa variabilného 

symbolu alebo pomocou iných údajov, resp. ručne  
• elektronický styk s bankou – homebanking  
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Register firiem 

• evidencia firiem – obchodných partnerov, ku každej je možné evidovať ľubovoľné 
množstvo adries – prevádzkarní  

• rýchle vyhľadávanie podľa názvu, IČO  
• možnosť triediť firmy podľa užívateľom zvolených kľúčov  

Majetok 

• komplexná evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku  
• členenie majetku podľa druhu, fyzického umiestnenia a zodpovednej osoby, 

stredísk, obchodných prípadov atď.  
• daňové odpisovanie  
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