PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM FAKTUROWANIA FIN-FAKT
WSTĘP
System FIN-FAKT jest doskonałym programem, który w pełnym zakresie realizuje zadania
związane z fakturowaniem towarów i usług. Jego adresatem są firmy prowadzące działalność
usługową i usługowo-handlową, gdzie moŜliwości tego systemu mogą być w pełni wykorzystane.

ORGANIZACJA SYSTEMU
System oparty jest o bazę danych SQL, na której moŜe pracować jednocześnie wielu
uŜytkowników. System działa w architekturze klient/serwer. KaŜdy uŜytkownik (klient) posiada
zbiór praw, które pozwalają na wykonywanie poszczególnych operacji (np. wystawianie faktur,
operacje na cenniku, operacje na kontrahentach itp.). Firma moŜe być podzielona na wiele
oddziałów, które mogą być jednostkami niezaleŜnymi, a w kaŜdym oddziale moŜe być prowadzona
oddzielna numeracja faktur, odrębne słowniki kontrahentów i cenniki. Zestawienia mogą być
robione w ramach oddziałów lub całej firmy. Serwerem bazy danych jest SQLBase, dostarczany w
pakiecie przez dostawcę oprogramowania.

PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU
FIN-FAKT jest systemem o szerokim zakresie moŜliwości, do których zaliczyć naleŜy między
innymi:
♦ wystawianie faktur,
♦ wystawianie faktur korygujących,
♦ wystawianie faktur okresowych tj. faktur które są powtarzane cyklicznie, co określony czas,
♦ wprowadzenie cennika towarów i usług z moŜliwością podziału na grupy lub podgrupy,
♦ definiowanie ceny towaru lub usługi w dowolnej walucie (przeliczanie wg aktualnego kursu)
oraz określenie kosztu własnego,
♦ moŜliwość wprowadzenia prowizji dla grup pracowników lub kontrahentów,
♦ szeroka gama róŜnorodnych zestawień jak np.:
- zestawienie sprzedanych towarów/usług wg grupy lub nazwy ,
- zestawienie kosztu własnego,
- zestawienie windykacyjne,
- zestawienie prowizji dla pracowników itp.
♦ estetyczny i szybki wydruk formularzy w tym:
- moŜliwość drukowania faktur wielostronicowych,
- moŜliwość dostosowania wyglądu faktury na wydruku do potrzeb uŜytkownika,
♦ w przypadku wyboru formy płatności do faktury „gotówka” system automatycznie generuje
dokument KP.
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KONTROLA DOSTĘP UśYTKOWNIKÓW
Wszystkie dane systemu są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych poprzez
szereg praw dostępu. Wejście do systemu moŜliwe jest tylko po podaniu identyfikatora i hasła
odpowiedniego dla konkretnego uŜytkownika. W przypadku niepoprawnego hasła uŜytkownik nie
będzie miał dostępu do systemu.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PROGRAMAMI
System FIN-FAKT moŜe współpracować z dowolnym systemem finansowo-księgowym,
umoŜliwiając export wystawionych faktur i automatyczną dekretację na wskazane konta.

PRZYKŁADOWE REFERENCJE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18,
KHBC Kutno, Straszków,
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. świrki i Wigury 1,
Szpital Czerniakowski SP ZOZ w Warszawie, ul. Stępińska 19/25,
SP ZOZ w Choszcznie, ul. Niedziałkowskiego 4a,
SP ZOZ im. Sterlinga w Łodzi, ul. Sterlinga 1/3,
Grodziska Hala Sportowa w Grodzisku Wielkopolskim, ul. świrki i Wigury 2a
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WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE.
System FIN-FAKT, jak wszystkie produkty firmy FINUS, charakteryzuje się wysoką
funkcjonalnością, a zarazem prostotą obsługi, niewygórowanymi wymaganiami sprzętowymi oraz
przystępną ceną. Kupując nasz produkt otrzymacie Państwo CD-ROM z najnowszą wersją
programu, licencję uŜytkownika oraz czytelną instrukcję obsługi.
Klient:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: SVGA 800x600
Procesor: Pentium 166
Pamięć: min. 32 MB zalecane 64 MB
Dysk twardy: 30 MB
Mysz
Serwer:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: VGA 640x480
Procesor: Pentium 200
Pamięć: min. 64 MB zalecane 128 MB
Dysk twardy: 200 MB
Mysz
Wersja jednostanowiskowa:
System: Windows 95, 98, NT.
Monitor: VGA 800x600
Procesor: Pentium 166
Pamięć: min. 32 MB zalecane 64 MB
Dysk twardy: 100 MB
Mysz

Szczegółowych informacji dotyczących naszego systemu udzieli:
GraŜyna Dziedzic — FINUS Sp. z o.o. Szczecin (091/422-02-90, 422-02-06,453-94-48)
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