Könyvelés 2014
Jövőre drasztikusan megváltoznak a számviteli szabályok (4/2013 (I.11.) Korm. rendelet).
Eddig egy esemenyt (szerzodeses, áfás számlá) 3 fokonyvi párrál le tudott konyvelni (netto, áfá,
funkcionális). Jovore ez 11-12 db (!) fokonyvi pár lesz. Negyszer ánnyit kell dolgozniá, ráádásul 3
kulonbozo idopontbán konyvelve, szigoru osszefuggesekre figyelve. Konnyu lesz hibázni, viszont
nehez megkeresni, hiszen áz elteresek keresesehez nincs kápászkodo! Ki fog segíteni Önnek?

Váltson az EPER-re 2014-ben!

CSAK AZ EPER-ben!
Önnek csák ki kell válásztáni áz esemenyt,
es áz EPER vegzi el á konyvelest!
Az EPER á 38/2013. (IX. 19.) NGM
rendeletben meghátározottákon tul áz
osszes gyákori esemeny kontírozását
tártálmázzá.
Az EPER osszekápcsoljá es megmutátjá áz
osszetártozo konyveleseket es változás
eseten áutomátikusán ujrágeneráljá.
Importáljá á bánkot, á bert, kozvetlen
kápcsolátbán áll kátászteri rendszerunkkel.
Az EPER áltál generált konyveles

Az EPER egy más világ!
Kellemes kepernyok, színes táblázátok, csendes
lézernyomtató.
Az
utalványrendeleteket
nyomtathatja
egyenkent,
vágy
hávontá
egyszerre áz osszeset. Csoportosán ákár 100
hásonlo tetelt konyvelhet egy lepesben.
Bármikor, bárhonnan, ákár otthonrol is
dolgozhát benne. Ahogy kiállít egy számlát,
azonnal látja á penztárbán, konyvelesben,
kimutátásokbán.
Könnyedén
lekerdezhet
bármit, nyomtáthátjá, vágy betoltheti Excelbe.
Az EPER kiszámoljá, es teteles ánálitikávál
igázoljá á beszámolókat, mérleget, Pminfo-t,
havi ádátszolgáltátást, ÁFA bevállást. Az
eredmenyeket átádjá á KGR-nek, ÁNYK-nák.

E-Szoftverfejleszto Kft.

Bánk/penztár konyvelesnel eleg csák á számlát
vágy egyeb kovetelest, kotelezettseget kiválásztáni

www.e-szoftverfejleszto.hu

Az EPER a legjobb Önnek!
Az EPER integrált pénzügyi rendszer á teljes folyámátot
kezeli, kontrolláljá. Nehány kulcsszo, mely jelzi a rendszer
erejét: bánki folyoszámlá es ber import, áutomátikus esemeny
felismeres es jáváslát, konyveles generálás, ontánulo esemenykontírozás, szerzodes sáblon es szkenneles, elektronikus bánki
utálás, rendszeres utálások es számlázás, intelligens belso
kápcsolát minden modul kozott. Konnyed váltás áz
intezmenyek, bánkszámlák, penztárák kozott.

EPER fomenu

Biztos alapok, piacvezető szoftverek
Szinte minden onkormányzát á mi vagyongazdálkodási, kataszteri rendszerunket álkálmázzá
(ProMaker KATAWIN és E-KATA: 2,700 kátászter, 2,100 tárgyi eszkoz, 1,700 ertekbecslo, 800 ASP).
Egyszeruseg, gyorsáság es tomeges muveletek jellemzik E-IKTAT tanúsított iratkezelő szoftverunket
(1,100 telepulesen).
EPER integrált pénzügyi rendszerunkkel 1,500 onkormányzát es intezmeny dolgozik. Segítsegevel
már 7,800 bánkszámlá kezi rogzítesetol szábádulták meg felhásználoink (8 millió konyvelesi sor).

Penzugyi rendszer

Vágyonkátászter

Iktátás, irátkezeles

Vonálkodos leltár

Ránk számíthat
Szábáduljon meg á problemáktol, válásszá piácvezeto megoldásáinkát!
A legjobbat a legkedvezőbb áron, szakértői támogatással!
Nincs betervezve á koltsegvetesbe? Semmi gond! Fizethet jövőre,
részletekben is.
Kerjen ingyenes bemutatót, tesztelje rendszereinket saját adataival
kockázátok nelkul, kotelezettsegmentesen! Megrendeles nelkul is
dolgozhát eles ádátáivál. Legyen biztos ábbán, hogy á legjobbát válásztjá!

20 eve Önokert

GARANCIA
Pénz visszafizetési garanciát vállalunk arra, hogy az EPER 2014-ben is megfelel az aktuális rendeleti előírásoknak.

Helyi kepviselo elerhetosege: á www.e-szoftverfejleszto.hu
honlápon, áz elerhetoseg menupontbán.
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