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Rozbudowany
i łatwy w obsłudze
Dobry program
do księgowości
powinien być
intuicyjny,
dostosowany do
zmieniających się
przepisów prawa
oraz niezawodny.
Wybór systemu to
decyzja, której skutki
odczuwane mogą
być w firmie przez
lata
Jeżeli firma szuka nowocze
snego systemu wspomaga
jącego prowadzenie pełnej
księgowości, to powinna za
interesować się programem
Rewizor nexo. Mimo wielu
funkcji system ten wyróż
nia się prostą obsługą. Li
nię nexo stworzył InsERT
- lider oprogramowania dla
małych i średnich przedsię
biorstw (MŚP) w Polsce. Po
nad 20-letnie doświadczenie
w tworzeniu programów po
zwoliło zbudować intuicyj
ne narzędzie, które dzięki
zastosowaniu nowocze
snych technologii zapew
nia min. możliwość zdalnej
współpracy (poprzez wymia

nę dokumentów przez in
- Rewizor nexo PRO
ternet) działu księgowego usprawnił naszą pracę m.in.
lub biura rachunkowego za sprawą rozbudowanych
z działem sprzedaży firmy schematów dekretacji. Wiel
lub klienta czy archiwizację ką jego zaletą jest możliwość
danych w chmurze. W skład tworzenia rozbudowanych
Insert nexo, poza Rewizo kryteriów dopasowania
rem, wchodzi również Rach schematu do dokumentu
mistrz nexo - do prowa oraz warunkowego tworze
dzenia księgi przychodów nia zapisów w księgach han
i rozchodów oraz ewidencji dlowych i ewidencjach VAT.
podatku zryczałtowanego, W codziennej pracy bardzo
a także Subiekt nexo - do pomagają nam udoskona
obsługi sprzedaży i maga lone pieczęcie księgowe
zynów.
- mówi Aleksandra Dziu
Będący częścią nowej li bińska, księgowa w Eldora
nii Rewizor nexo jest rozbu do. Podkreśla, że użytkow
dowanym narzędziem dla nik systemu ma możliwość
firm samodzielnie prowa dzielenia pracy na etapy.
dzących pełną księgowość Ma do dyspozycji elastycz
oraz dla biur rachunkowych. ny plan kont z obsługą kont
System umożliwia m.in. za kartotekowych i rozrachun
awansowaną obsługę planu kowych oraz intuicyjnie zor
kont, automatyczną dekre- ganizowane wprowadzanie
tację dokumentów czy ela- . dekretów oraz poleceń księ
styczną ewidencję finansów gowania.
i rozrachunków.
- Program Rewizor nexo
Jedną z firm, która w co PRO to również narzędzie
dziennej pracy wykorzystuje bardzo przydatne w we
system, jest Eldorado Ltd sp. wnętrznej kontroli firmy
z o.o., do której należy Cen dzięki występowaniu róż
trum Ogrodnicze Eldorado nych stanów dokumentów:
oraz największa w Koszali w przygotowaniu, zatwier
nie Kwiaciarnia Centrum. dzony oraz zaksięgowany
Przedsiębiorstwo istnieje - dodaje Aleksandra Dziu
od 2005 roku i z każdym bińska.
rokiem stara się rozszerzać
profil świadczonych usług.
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