
Podstawowe możliwości:

Rachmistrz nexo PRO to program do obsługi uproszczonej 
księgowości, przeznaczony dla firm rozliczających się w for-
mie księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu od przy-
chodów ewidencjonowanych. Sprawdza się zarówno wśród 
przedsiębiorców samodzielnie dokumentujących swoją dzia-
łalność, jak i w biurach rachunkowych.

Rachmistrz nexo PRO jest rozszerzoną wersją Rachmistrza 
nexo, zapewniającą dużo większą elastyczność. Oprócz  peł-
nej funkcjonalności standardowego systemu pozwala m.in. 
tworzyć własne raporty i wydruki, na własny sposób opisy-
wać zdarzenia gospodarcze (np. dodatkowymi transakcjami 
VAT), dokonywać analizy zapisów według różnorodnych cech  

 ○ prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego  
(płynne przejście między różnymi formami księgowości);

 ○ ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów, sprzedaży (w tym sprzedaż marża),  
rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności z możliwością  
tworzenia zapisów na podstawie JPK_VAT bądź JPK_FA;

 ○ ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie  
i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, 
wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencji wyposażenia i remanentów;

 ○ podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych  
oraz umów o pracę;

 ○ zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez  
ewidencję przychodów z innych źródeł, do odliczeń i obniżek podatku związanych  
z różnymi ulgami;

 ○ ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności  
gospodarczej oraz pojazdów firmowych bądź leasingowanych z możliwością częściowego bądź pełnego odliczenia VAT;

 ○ obsługa dowodów wewnętrznych - dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy;
 ○ obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
 ○ pobieranie adresów kontrahentów z bazy GUS czy CEiDG oraz sprawdzanie statusu podatników VAT w bazach  

danych Ministerstwa Finansów.

z wykorzystaniem tzw. pól własnych, czy też rozliczać  
rozrachunki ratalnie lub ewidencjonować je według własnych  
typów. Możliwa jest także realizacja indywidualnych rozwią-
zań poprzez tzw. punkty rozszerzeń i Sferę dla Rachmistrza 
nexo.

Rachmistrz nexo PRO jest częścią InsERT nexo PRO – zinte-
growanego pakietu, w którego skład wchodzą również: sys-
tem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej Subiekt 
nexo PRO, system finansowo-księgowy Rewizor nexo PRO, 
system kadrowo-płacowy Gratyfikant nexo PRO oraz system 
zarządzania relacjami z klientami Gestor nexo PRO.

rozszerzony system do prowadzenia księgi przychodów  
i rozchodów oraz ewidencji podatku zryczałtowanego

PRO



Dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:

 ○ Sfera dla Rachmistrza nexo – możliwość tworzenia 
własnych rozwiązań;

 ○ definiowalne transakcje VAT;
 ○ definiowanie własnych typów amortyzacji;
 ○ sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera 

(w momencie zamykania sesji pogram sam wylicza,  
czy stan środków pieniężnych jest zgodny z 
operacjami zarejestrowanymi w systemie);

 ○ definiowalne rodzaje rozrachunków;
 ○ możliwość podzielenia rozrachunku na raty 

(rozrachunek może być podzielony na wiele kwot 
cząstkowych z określeniem terminu płatności  
dla każdej z nich);

 ○ ewidencja sesji rozliczeniowych tworzonych 
automatycznie podczas dokonywania rozliczeń;

 ○ rozliczenia wielowalutowe (możliwość 
zaewidencjonowania np. faktury w euro rozliczanej 
częściowo w złotówkach, częściowo w dolarach  
lub w innej walucie);

 ○ kompensaty wielowalutowe; 
 ○ rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie 

można warunkować od dowolnej cechy dokumentu 
źródłowego.

Cennik:

Rachmistrz nexo PRO cena netto

licencja na 1 stanowisko 599

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 1 stanowisko 299

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 1 stanowisko 245

licencja na 3 stanowiska 899

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – licencja na 3 stanowiska 449

cena specjalna (dla użytkowników starszych wersji Rewizora) – rozszerzenie na następne 3 stanowiska 395

Deklaracje skarbowe - zaliczka miesięczna PIT
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Wypróbuj przez 45 dni za darmo!

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować  

wszystkie funkcje programu). 
pobierz.insert.com.pl


