PROFESJONALNE SYSTEMY INFORMATYCZNE

SYSTEM FINANSOWO - KSIĘGOWY FK(FK + VAT)
INFORMACJE O APLIKACJI F - K +VAT:
System finansowo - księgowy FK jest programem wspomagającym funkcjonowanie działów
finansowo - księgowych i ekonomicznych przedsiębiorstw i firm o dowolnym profilu działalności.
UŜytkownikami systemu FK są jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe, produkcyjne, firmy
reklamowe, hurtownie, biura turystyczne, biura rachunkowe.....małe i duŜe firmy. System FK
spełnia wszystkie wymagania prawne - jest zgodny z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września
1994 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 591). Sposób prowadzenia ewidencji odpowiada przepisom
dotyczącym prowadzenia ksiąg rachunkowych .System FK jest systemem wielostanowiskowym
pracującym w środowisku Windows 98, 2000, NT, XP z moŜliwością instalacji wersji
jednostanowiskowej. Integralną częścią systemu jest rejestr sprzedaŜy i zakupu VAT.

CECHY SYSTEMU:
-

do 40 znaków alfanumerycznych kont o dowolnie definiowanej strukturze,
moŜliwość prowadzenia kont pozabilansowych, bez obowiązku zachowania zasady
podwójnego na nich księgowania,
wygodna procedura wprowadzania danych (księgowanie dwustronne, jednoczesny podgląd i
modyfikacja planu kont na etapie wprowadzania dokumentu, kontrola dokumentu....),
moŜliwość przeniesienia obrotów konta na inne konto bez stosowania storna z jednoczesną
zmianą wszystkich dowodów księgowych,
moŜliwości kopiowania i usuwania kilku kont jednocześnie,
moŜliwość dokonywania księgowań wyprzedzających do 1 roku,
moŜliwość prowadzenia kont walutowych (równoczesne księgowanie w dewizach i PLN z
wykorzystaniem tabeli kursów walut),
moŜliwość jednoczesnego księgowania faktur VAT w FK i w rejestrze VAT,
przegląd danych we wszystkich moŜliwych przekrojach,
moŜliwość dokonywania księgowań wyprzedzających do 1 roku,
podgląd stanu konta (księgowania bieŜące, wyprzedzające),
podgląd pojedynczych księgowań na danym koncie (poszczególne zapisy),
przegląd wszystkich wprowadzonych dokumentów bieŜących, wyprzedzających i moŜliwość
ich wydrukowania oraz filtrowanie po uŜytkowniku wprowadzającym dokument,
przegląd stanu kont (BO, obrotów m-ca, obrotów narastających, sald, itd.),
dziennik chronologiczny - wydruk spełniający wymagania ustawy o rachunkowości,
dziennik syntetyczny - wydruk spełniający wymagania ustawy o rachunkowości,
wydruki: rozliczenie konta (analityki), ZO i S (umoŜliwia wybór potrzebnych kolumn np. BO,
obroty m-ca, obroty BO + narastające, salda),
moŜliwość samodzielnego definiowania kroków automatycznej dekretacji,
uzyskiwanie wyniku finansowego na dowolny moment na podstawie zaksięgowanych danych,
automatyczne rozliczenie kosztów,
ręczna lub automatyczna analiza rozrachunków (parowanie transakcji),
drukowanie przelewów, wezwań do zapłaty, naliczanie odsetek, potwierdzeń sald,
drukowanie naleŜności i zobowiązań niezapłaconych przeterminowanych,
moŜliwość drukowania zestawień faktur niezapłaconych (własnych i obcych),
moŜliwość przeglądu i wydruku danych za dowolny, zamknięty rok ewidencyjny,
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moŜliwość eksportu dowolnych danych do innych aplikacji.
moŜliwość szukania po opisie pozycji dekretu,
wykonany moduł Zestawienia dla sprawozdań,
moduł BudŜetowanie i Controlling kosztów i przychodów,
moŜliwość w rejestrze VAT ustawienia flagi „Tylko paragony”, dla rejestrowania paragonów z
kas fiskalnych,
zestawienie rejestrów VAT umoŜliwia filtrowanie od m-ca do m-ca,
w oknie stawki VAT kolumna: Aktywna stawka,
kontrola z transakcjami rozliczonymi i planem kont,
moŜliwość drukowania cząstkowych dzienników chronologicznych po typie i grupie
dokumentów.

KONTROLA DOSTĘPU 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
Program moŜe współpracować z innymi systemami poprzez przyjmowanie automatycznych dekretów.

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE.
System charakteryzuje się 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.
Wersja jednostanowiskowa:
•
Procesor klasy Pentium 300MHz
•
Pamięć 64 MB dla MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE.
256 MB dla MS Windows 2000 Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP
Professional, MS Vista, MS W7
•
Karta graficzna 800x600 w 256 kolorach
•
Wolne miejsce na twardym dysku początkowo 300MB*
•
Mysz
•
System operacyjny: MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE lub MS Windows NT 4.0 Workstation lub MS Windows
2000 Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP Professional .
Wersja wielostanowiskowa:
Serwer
•
Procesor klasy Pentium 800MHz
•
Pamięć 128 MB dla MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE.
256 MB dla MS Windows 2000 Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP
Professional.
•
Karta graficzna 800x600 w 256 kolorach
•
Wolne miejsce na twardym dysku początkowo 200MB*
•
System operacyjny: MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE lub MS Windows NT 4.0 SP6 lub MS Windows 2000
Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP Professional, MS Vista, MS W7
Stacje robocze
•
Procesor klasy Pentium 300 MHz
•
Pamięć 64 MB dla MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE.
256 MB dla MS Windows 2000 Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP
Professional, MS Vista, MS W7
•
Karta graficzna 800x600 w 256 kolorach
•
Wolne miejsce na twardym dysku 50MB
•
System operacyjny: MS Windows 98 lub MS Windows 98 SE lub MS Windows NT 4.0 Workstation lub MS Windows
2000 Professional lub MS Windows XP Home Edition lub MS Windows XP Professional .
* - wymagana ilość wolnego miejsca na dysku twardym komputera jest uzaleŜniona od ilości wprowadzanych danych do bazy.
Wielkość bazy danych rośnie z czasem i będzie się zwiększało zapotrzebowanie na wolne miejsce na dysku twardym.
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