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Könyvelés 2014  
 

Jövőre drasztikusan megváltoznak a számviteli szabályok (4/2013 (I.11.) Korm. rendelet). 

Eddig egy eseme nyt (szerzo de ses, á fá s szá mlá) 3 fo ko nyvi pá rrál le tudott ko nyvelni (netto , á fá, 
funkcioná lis). Jo vo re ez 11-12 db (!) fo ko nyvi pá r lesz. Ne gyszer ánnyit kell dolgozniá, rá ádá sul 3 
ku lo nbo zo  ido pontbán ko nyvelve, szigoru  o sszefu gge sekre figyelve. Ko nnyu  lesz hibá zni, viszont 
nehe z megkeresni, hiszen áz elte re sek kerese se hez nincs kápászkodo ! Ki fog segíteni Önnek? 

Váltson az EPER-re 2014-ben! 
 
 

Az EPER á ltál generá lt ko nyvele s 

CSAK AZ EPER-ben! 
 

Ö nnek csák ki kell vá lásztáni áz eseme nyt, 
e s áz EPER ve gzi el á ko nyvele st! 

Az EPER á 38/2013. (IX. 19.) NGM 
rendeletben meghátá rozottákon tu l áz 
o sszes gyákori eseme ny kontí rozá sá t 
tártálmázzá. 

Az EPER o sszekápcsoljá e s megmutátjá áz 
o sszetártozo  ko nyvele seket e s vá ltozá s 
esete n áutomátikusán u jrágenerá ljá. 

Importá ljá á bánkot, á be rt, ko zvetlen 
kápcsolátbán á ll kátászteri rendszeru nkkel.  

 

Az EPER egy más világ!  
Kellemes ke pernyo k, szí nes tá blá zátok, csendes 
lézernyomtató. Az utalványrendeleteket 
nyomtathatja egyenke nt, vágy hávontá 
egyszerre áz o sszeset. Csoportosán áká r 100 
hásonlo  te telt ko nyvelhet egy le pe sben.  

Bármikor, bárhonnan, áká r otthonro l is 
dolgozhát benne. Ahogy kiá llí t egy szá mlá t, 
azonnal látja á pe nztá rbán, ko nyvele sben, 
kimutátá sokbán. Könnyedén leke rdezhet 
bá rmit, nyomtáthátjá, vágy beto ltheti Excelbe. 
Az EPER kiszá moljá, e s te teles ánálitiká vál 
igázoljá á beszámolókat, mérleget, Pminfo-t, 
havi ádátszolgá ltátá st, ÁFA bevállá st. Az 
eredme nyeket á tádjá á KGR-nek, ÁNYK-nák. 

 

 

Bánk/pe nztá r ko nyvele sne l ele g csák á szá mlá t 
vágy egye b ko vetele st, ko telezettse get kivá lásztáni 
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Az EPER a legjobb Önnek! 
 
Az EPER integrált pénzügyi rendszer á teljes folyámátot 
kezeli, kontrollá ljá. Ne há ny kulcsszo , mely jelzi a rendszer 
erejét: bánki folyo szá mlá e s be r import, áutomátikus eseme ny 
felismere s e s jáváslát, ko nyvele s generá lá s, o ntánulo  eseme ny-
kontí rozá s, szerzo de s sáblon e s szkennele s, elektronikus bánki 
utálá s, rendszeres utálá sok e s szá mlá zá s, intelligens belso  
kápcsolát minden modul ko zo tt. Ko nnyed vá ltá s áz 
inte zme nyek, bánkszá mlá k, pe nztá rák ko zo tt. 
 

 

 
EPER fo menu  

Biztos alapok, piacvezető szoftverek 
 
Szinte minden o nkormá nyzát á mi vagyongazdálkodási, kataszteri rendszeru nket álkálmázzá 
(ProMaker KATAWIN és E-KATA: 2,700 kátászter, 2,100 tá rgyi eszko z, 1,700 e rte kbecslo , 800 ASP). 
Egyszeru se g, gyorsásá g e s to meges mu veletek jellemzik E-IKTAT tanúsított iratkezelő szoftveru nket 
(1,100 telepu le sen).  
EPER integrált pénzügyi rendszeru nkkel 1,500 o nkormá nyzát e s inte zme ny dolgozik. Segí tse ge vel 
má r 7,800 bánkszá mlá ke zi ro gzí te se to l szábádulták meg felhászná lo ink (8 millió ko nyvele si sor).  
 

    

Pe nzu gyi rendszer 
 

Vágyonkátászter Iktátá s, irátkezele s Vonálko dos leltá r 

Ránk számíthat 
 
Szábáduljon meg á proble má kto l, vá lásszá piácvezeto  megoldá sáinkát!  
A legjobbat a legkedvezőbb áron, szakértői támogatással! 

Nincs betervezve á ko ltse gvete sbe? Semmi gond! Fizethet jövőre, 
részletekben is. 

Ke rjen ingyenes bemutatót, tesztelje rendszereinket saját adataival 
kocká zátok ne lku l, ko telezettse gmentesen! Megrendele s ne lku l is 
dolgozhát e les ádátáivál. Legyen biztos ábbán, hogy á legjobbát vá lásztjá! 
 

 
20 e ve Ö no ke rt 

 

GARANCIA 
 

Pénz visszafizetési garanciát vállalunk arra, hogy az EPER 2014-ben is megfelel az aktuális rendeleti előírásoknak. 
  
 
 
Helyi ke pviselo  ele rheto se ge: á www.e-szoftverfejleszto.hu  Ü dvo zlettel:   Csizmáziá Tibor 
honlápon, áz ele rheto se g menu pontbán. 2013.11.06.  E-Szoftverfejleszto  Kft. 
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